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Звіти виконавчих органів Криворізької міської ради  
про роботу в 2016 році

Будуємо Кривий Ріг – 
місто розвитку та соціального 

захисту

Шановні земляки!
2016 рік став для нашого міста роком ви-

пробувань та, разом з тим, – роком перемог і 
досягнень.

У складних соціально-економічних умовах, 
в яких перебуває зараз Україна, Кривий Ріг 
утримав лідируючі позиції в промисловому ви-
робництві.

Збережені та працюють у повному обсязі всі 
промислові підприємства міста.

Завдяки збереженню стабільності, яку ще рік 
тому намагалися зруйнувати безвідповідальні 
політичні сили, ми реалізуємо великі соціальні 
програми.

Розуміючи, в яких скрутних умовах перебу-
вають галузь охорони здоров’я та міські лікарні, 
підпорядковані області, місто направило значні 
кошти на їх підтримку. У той час, коли в інших 
містах відбувається скорочення лікарень, у Кри-
вому Розі за останній рік було відкрито три нові 
амбулаторії. Закуплені нове медобладнання та 
спеціальна медична техніка. Щоб не допустити 
надзвичайного стану в місті, пов’язаного з від-
сутністю надходжень вакцин за рахунок дер-
жавного бюджету, ми самостійно закупили й за-
безпечили мешканців міста ліками, у тому числі 
туберкуліном і вакциною проти сказу.

Розроблена та затверджена комплексна 
міська програма «Стоп-інфаркт». Для проведен-
ня операцій у криворізьких лікарнях залучалися 
кращі спеціалісти, у тому числі з Федеративної 
Республіки Німеччини.

В умовах, коли держава припинила фінан-
сувати профтехосвіту, місто взяло на себе її фі-
нансування. Були збережені виплати заробітних 
плат 1,5 тис. педагогів та стипендії більш ніж 
7 тис. учнів, з них понад 300 – це діти-сироти, 
які перебувають на повному державному утри-
манні.

Незважаючи на рекомендації держави, від-
повідно до яких у місті мали бути закриті 26 
шкіл, ми не зробили цього. Більше того, у міських 
школах всі викладачі своєчасно отримують за-
робітну плату та міську 20% надбавку. З метою 
підтримки сімей, де є школярі, забезпечено 
безкоштовне харчування учнів 1-4 класів. Без-
оплатно харчуються діти, батьки яких беруть або 
брали участь у антитерористичн ій операції на 
Сході України, ще протягом 6 місяців після по-
вернення батьків.

За минулий рік було проведено 47 капіталь-
них ремонтів шкіл та 116 поточних ремонтів 
дахів, спортивних залів, систем опалення. Для 
підтримки студентської молоді міста були при-
значені міські іменні стипендії В. Гурова та 
В. Бизова. Реалізуються проекти комплексної 
програми «Нової генерації» Кривого Рогу.

Щоб талановита молодь могла реалізувати 
себе в рідному місті й здійснити свої мрії, мною 
підписано Меморандум з Криворізьким націо-
нальним університетом, який передбачає участь 
молоді в реалізації Стратегії розвитку міста.

Після відмови держави фінансувати дитячо-
юнацькі спортивні школи місто не тільки збере-
гло всі спортивні школи, але й єдине в Україні, 
що може пишатися тим, що діти відвідують їх 
безкоштовно. Продовжується будівництво спор-
тивних майданчиків. Розпочата реконструкція 
2 плавальних басейнів. Завдяки спортивній 
інфраструктурі Кривий Ріг має змогу проводи-
ти загальноукраїнські та міжнародні змагання з 
різних видів спорту.

Моя мета – конструктивна робота з усіма, хто 
хоче внести свою частку в розвиток міста.

У 2016 році Кривий Ріг став першим містом 
в Україні, в якому було реалізовано європей-
ський проект «Громадський бюджет». Громадські 
організації міста отримали можливість реалізо-
вувати свої проекти коштом міського бюджету, 
а криворіжці шляхом прямого голосування ви-
бирати найбільш необхідні проекти. Так, у мину-
лому році було реалізовано 45 проектів у всіх 
районах міста.

Європейський проект отримав широку під-
тримку мешканців міста, а його фінансування у 
2017 році буде збільшено на 50%.

Постійно ставлю задачу, щоб діяльність міс-
цевої влади була прозорою й відкритою. З цією 
метою у 2016 році стартував проект «Відкритий 
бюджет». Усі охочі в будь-який час можуть пере-
глянути напрями та об’єкти, на які спрямовують-
ся кошти з районних і міського бюджетів. Крім 
того, до процесу підготовки бюджетних рішень 
залучені представники Коаліції громадських 
організацій.

У роботі для мене важлива думка кожного 
мешканця, для її вивчення було створено сайт 
«Новий Кривий Ріг». На ньому розміщені й нові 
проекти, й ті, які ми вже впроваджуємо в життя. 
На сайті існує зворотний зв’язок, можна проголо-
сувати за той або інший проект з метою коригу-
вання пріоритетності їх реалізації.

Можна з упевненістю сказати, що 2016 рік 
став для міста роком розвитку інфраструктури. 
Відремонтовано понад 330 доріг, більшість з них 
– внутрішньоквартальні. Розпочато та підтрима-
но мешканцями проект «Криворізьке подвір’я», 
під час реалізації якого замість асфальтового 
покриття укладається міцна гарна тротуарна 
плитка. Ця робота буде продовжена й у 2017 
році. Розпочаті масштабні проекти будівництва 
доріг, а саме: від Дніпровського шосе до мікро-
району Східного, від вул. Миколи Світальського 
до пр-ту 200-річчя Кривого Рогу та інші.

2016 рік став роком відновлення пасажир-
ських перевезень з Криворізького аеропорту. 
Незважаючи на заклики наших опонентів щодо 
закриття аеропорту, ми зберегли його й тепер 
усі охочі мають можливість здійснювати між-
народні перельоти на більш вигідних умовах, 
ніж з інших міст. Завдяки підтримці народних 
депутатів України від Кривого Рогу відновлено 
рух поїзда «Інтерсіті» Київ – Кривий Ріг.

Складною задачею на сьогодні є збереження 
міського комунального транспорту. В умовах, коли 
держава відмовила у фінансуванні на відшкоду-
вання пільгового проїзду, міська влада взяла на 
себе ці витрати. Вважаю неприпустимим лишати 
пільг на перевезення ветеранів, чорнобильців та 
людей з особливими потребами.

Розуміючи всю соціальну значимість місь-
кого електротранспорту, ми зберігаємо й мо-
дернізуємо його. На лінії міста вийшли 9 фак-
тично нових тролейбусів. Уперше тролейбус 
прийшов на мікрорайон Східний. Для цього була 
розроб лена унікальна машина, що рухається 
автономно без підключення до електроліній. 
Паралельно ведеться робота із залучення фі-
нансування Європейського банку реконструкції 
та розвитку для закупівлі нової техніки. Досяг-
нута домовленість про фінансування програми 
закупівлі п’ятидесяти сучасних тролейбусів. При 
цьому вартість проїзду в електротранспорті 

міста залишається однією з найнижчих в Україні.
Важливим напрямом роботи на сьогодні є 

тепломодернізація. Ми не можемо знизити та-
рифи, що встановлює Київ, однак робимо все 
для того, щоб скоротити втрати й зробити так 
аби в дитсадках, школах, лікарнях було тепло.

З 2016 року в школах і дитячих садках роз-
почата робота зі встановлення індивідуальних 
теплових пунктів для обліку, розподілу та регу-
лювання подачі тепла. У рамках партнерства з 
німецьким товариством міжнародного співро-
бітництва GIZ було встановлено чотири таких 
пункти в 110, 115, 117, 123 школах. У загаль-
ноосвітніх закладах встановлено більше трьох 
тисяч енергозберігаючих склопакетів. Це вже 
підвищило температурний режим у закладах 
на 3-4 градуси. Під час проведення капітальних 
ремонтів твердих покрівель у школах та дитячих 
садках використовуються термоізоляційні мате-
ріали для утеплення дахових приміщень.

У 2016 році Кривий Ріг підписав Меморан-
дум про співпрацю з Національним агентством 
з енергозбереження Республіки Польщі у сфері 
енергоефективності. Йдеться про проведен-
ня комплексної термомодернізації будівель 
– утеплення фасадів, підвальних приміщень, 
дахів, перекриттів, ремонту або заміни систем 
опалення з використанням теплоізоляційних 
технологій. Проект передбачає такі роботи в 
Криворізькій гімназії №95 та спеціалізованій 
школі №4. Упровадження польського досвіду 
термомодернізації будівель дозволить на 50% 
зменшити втрати тепла в криворізьких школах.

За моїм дорученням була розроблена про-
грама «Теплий дім», взяти участь в якій можуть 
мешканці будь-якого багатоквартирного будинку.

Місто продовжує піклуватися про родини, 
яких торкнулася війна. Кривий Ріг став першим 
містом в Україні, де реалізується комплексна 
програма підтримки воїнів антитерористичної 
операції та членів їх сімей. Вони отримують 
пільги на оплату комунальних послуг, допомогу 
на лікування та реабілітацію. Бійцям виділяють-
ся земельні ділянки. Уже більше 200 таких діля-
нок отримано за скороченою схемою, оскільки 
місто бере на себе оформлення всіх необхідних 
документів. У 2016 році розпочато будівництво 
унікального Центру реабілітації воїнів анти-
терористичної операції. Завдяки співпраці з 
європейськими партнерами криворіжці – учас-
ники бойових дій зможуть пройти реабілітацію 
у санаторіях Європи.

Як і в минулі роки, у 2016 році продовже-
на дія програми реконструкції парків та скве-
рів міста. Створено унікальний архітектурний 
ансамбль на вул. Свято-Миколаївській, нового 
обличчя набуває дитячий парк ім. Юрія Гага-
ріна. Усього за рік було впорядковано 12 місь-
ких парків та скверів. На проспектах і вулицях 
міста встановлюються енергозаощадні лампи 
освітлення, завдяки чому вночі місто повністю 
освітлене, що забезпечує мешканцям комфорт 
та безпеку.

Це не повний перелік зробленого у 2016 
році для нашого рідного міста та його мешкан-
ців.

Вдячний керівництву промислових підпри-
ємств, що разом з містом беруть участь у про-
грамах соціального партнерства. Дякую громад-
ським організаціям, що разом з нами втілюють 
свої ідеї, реалізуючи корисні справи. Висловлюю 
вдячність депутатам міської ради та районних у 
місті рад, які не займаються політиканством, а 
дійсно працюють на благо нашого міста й кри-
ворізької громади.

Дякую вам, шановні криворіжці, за підтрим-
ку! Кривий Ріг наш дім, і разом з вами я зроблю 
все можливе, щоб він ставав ще більш затишним 
і комфортним.

Криворізький міський голова 
Юрій ВІЛКУЛ
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Звіт про роботу управління економіки 
виконкому міської ради

У своїй діяльності управління економіки (надалі – управлін-
ня) керується Законами України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального розвитку України», «Про пу-
блічні закупівлі», «Про туризм», «Про інвестиційну діяльність», 
«Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворен-
ня», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», 
«Про міський електричний транспорт» та ін.

1. Соціально-економічний розвиток

Упродовж 2016 року робота органів місцевого самовряду-
вання у тісній співпраці з територіальною громадою й суб’єктами 
господарювання всіх форм власності спрямовувалася на до-
сягнення показників Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Кривого Рогу на 2016 рік, з урахуван-
ням заходів Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу 
на період до 2025 року. Звіт про виконання цієї Програми за-
тверджено рішенням міської ради від 25.01.2017 №1288.

Основні показники розвитку міста
ПРОМИСЛОВІСТЬ

У 2016 році провідними напрямами роз-
витку в промисловому секторі економіки 
традиційно були гірничодобувна та металур-
гійна галузі. За підсумками роботи підпри-
ємств цих галузей протягом звітного періоду 

вдалося закріпити позитивні тенденції у виробництві про-
мислової продукції шляхом підвищення технологічного рівня 
виробництва, реконструкції та переоснащення підприємств, а 
також реалізації природоохоронних заходів, спрямованих на 
поліпшення екологічного стану Кривого Рогу.

За 2016 рік обсяг реалізованої промислової продукції 
склав 119,9 млрд. грн., що становить 37% у загальному обсязі 
реалізації Дніпропетровської області та на 17% більше, ніж за 
2015 рік. Кривий Ріг за цим показником утримує лідируючу 
позицію серед інших міст області.

У добувній промисловості протягом січня-листопада 2016 
року зменшено випуск концентратів залізорудних неагломе-
рованих на 3,3 млн. тонн або 7% до рівня 44,5 млн. тонн, агло-
мерованих – збільшено на 2,3 млн. тонн або 11,6% до рівня 
21,8 млн. тонн. У металургійному виробництві вироблено сталі 
без напівфабрикатів 4,7 млн. тонн, що на 5% більше, ніж за 
січень-листопад 2015 року, випуск дроту із сталі збільшено на 
44,8% до рівня 11,1 тис. тонн.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Станом на 01.10.2016 до міста за-

лучено прямих іноземних інвестицій на 
суму 4 458,1 млн. дол. США, від загаль-
нообласного показника частка обсягу 
інвестицій становила 62,8%, україн-

ського – 10%.
У порівнянні з 2015 роком обсяг прямих іноземних інвести-

цій знизився на 2%, що пояснюється коливанням курсу валют, 
у яких було внесено кошти в статутні капітали підприємств з 
іноземними інвестиціями.

Інвестиції надійшли з 29 країн світу. З країн Європейського 
Союзу отримано 4 452,8 млн. дол. (99,9% від загального обсягу 
інвестицій), з інших країн світу – 5,2 млн. дол. (0,1%).

На підприємствах промисловості акумульовано 99,4% іно-
земних інвестицій від загального їх обсягу, в тому числі пере-
робної – 96%, добувної промисловості та розроблення кар’єрів 
– 3,4%.

У переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій зо-
середжено на підприємствах металургійного виробництва та 
виробництва готових металевих виробів – 95,4% від загально-
го обсягу прямих інвестицій у промисловість.

Обсяги капітальних інвестицій, освоєних підприємствами 
та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування, 
за січень-вересень 2016 року становили 5 053,4 млн. грн., що 
склало 26,3% від обсягу по Дніпропетровській області.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підприємствами міста за 2016 рік 

виконано будівельних робіт власними 
силами на суму 2,4 млрд. грн., що стано-
вить 41,3% у загальному обсязі Дніпро-

петровської області.
 За характером будівництва обсяги робіт розподілилися та-

ким чином: з нового будівництва, реконструкції та технічного 
переозброєння – 75,5%, з капітального та поточного ремонтів 
– 12,2% та 12,3% відповідно.

У порівнянні з січнем-листопадом 2015 року збільшено ви-
робництво елементів конструкцій збірних для будівництва з 
цементу, бетону або каменю штучного на 16,4% до рівня 6,4 
тис. тонн.

 ТРАНСПОРТ
Підприємствами міста, які на комер-

ційній основі працювали на ринку авто-
мобільних перевезень, упродовж 2016 
року доставлено споживачам 1,5 млн. 

тонн вантажів, що майже в 10 разів більше, ніж у 2015 році. 
Вантажообіг збільшився в 2,2 раза та становив 56,1 млн. тонн 
на кілометр.

Автомобільним транспортом (з урахуванням обсягів, ви-
конаних фізичними особами-підприємцями) було перевезено 
19,6 млн. осіб, що в 4,3 раза менше, ніж за 2015 рік. Пасажи-
рообіг виконано в обсязі 240,5 млн. пасажирів на кілометр, 
що в 3,9 раза менше, ніж у 2015 році. Зниження обсягів пере-
везення пасажирів відбулось за рахунок підвищення тарифів 
на послуги з перевезення автомобільним транспортом та, як 
наслідок, збільшення кількості перевезених пасажирів елек-
тротранспортом.

 РИНОК ПРАЦІ
Станом на 01.01.2017 рівень зареєстро-

ваного безробіття по місту становив 1,08%, 
що на 0,2% менше, ніж на відповідну дату 
2015 року.

На кінець грудня 2016 року кількість за-
реєстрованих безробітних (разом із Криворізьким районом) 
становила 4 118 осіб, що на 23% менше, ніж рік тому, з яких 
жінки – 59,6%, особи віком до 35 років – 41,1%. Рівень пра-
цевлаштування безробітних у 2016 році становив 32% проти 
31% у 2015 році.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
За 9 місяців 2016 року розмір середньо-

місячної заробітної плати штатного праців-
ника в місті Кривому Розі становив 5  557 
грн., що на 12,5% більше середньообласного, 
на 11,4% всеукраїнського показників, і в 3,5 

раза перевищує гарантований державою рівень мінімальної 
заробітної плати на кінець 2016 року. У порівнянні з відпо-
відним періодом 2015 року середньомісячна заробітна плата 
зросла майже на 14,4%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
Станом на 01.12.2016 чисельність 

наявного населення Криворізької 
міської ради становила 639 876 осіб. 
Протягом січня-листопада 2016 року 
зменшення чисельності відбулося на 
5 199 осіб, а саме: за рахунок при-

родного (-4 196 осіб) та міграційного (-1 033 особи) скоро-
чень. У звітному періоді народилося 5 467 дітей, померло – 
9 663 особи.

2. Місцевий економічний розвиток
2.1. Стратегічне планування розвитку міста.
Початок 2016 року відзначився ухваленням Стратегічного 

плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року (на-
далі – Стратегічний план, рішення Криворізької міської ради 
від 31.03.2016 №376), який у сучасному світі є найважливішим 
інструментом ефективного управління розвитком територіаль-
ної громади. Після затвердження документа міською радою, 
його було конкретизовано в Плані дій з реалізації у 2016-
2019 роках Стратегічного плану, що містить перелік проектів 
та завдань, спрямованих на їх реалізацію (розпорядження 
міського голови від 29.11.2016 № 220-р). З метою здійснення 
контролю за додержанням Плану на 2016-2019 р. було роз-
роблено автоматизований модуль «Моніторинг ефективності 
впровадження Стратегічного плану розвитку міста», який роз-
ташований на порталі Криворізький ресурсний центр, що пе-
редбачає забезпечення належного рівня відповідальності за 
реалізацію Стратегічного плану та контролю за досягненням 
поставлених цілей.

Задля досягнення Стратегічної цілі С.1 «Ефективне від-
крите міське врядування» в 2016 році в місті запроваджено 
практику партиципаторного бюджетування через проведення 
конкурсів проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет», 
координатором яких стало управління економіки виконкому 
Криворізької міської ради. Метою проведення таких конкурсів 
є залучення громадськості до вирішення питань соціально-
економічного та культурного характеру, формування активної 
громади міста й ефективної взаємодії з інститутами грома-
дянського суспільства, стимулювання їх діяльності, об'єднання 
ресурсів органів місцевого самоврядування та громадськості 
через співфінансування проектів з метою їх упровадження.

У 2016 році на проекти, що подавалися інститутами гро-
мадянського суспільства, благодійними організаціями, 
об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та 
житлово-будівельними кооперативами й стали переможцями 
конкурсу (47 проектів), з міського бюджету було виділено май-
же 10 млн. грн.

У жовтні-листопаді 2016 року відбувся другий конкурс про-
ектів місцевого розвитку «Громадський бюджет», що будуть 
реалізовуватись у 2017 році. Переможцями за підсумками го-
лосування городян визнано 45 проектів, на які буде спрямова-
но майже 15 млн. грн.

2.2. Маркетингова стратегія міста Кривого Рогу.
На виконання Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу, 

затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2014 №2804, 

(далі – Марке-
тингова стратегія) 
здійснювались за-
ходи щодо її реалі-
зації.

Важливою скла-
довою маркетингу 
території є брен-
дінг. Протягом року 
продовжено кам-
панію з промоції 

бренду міста, який поступово входить в життя громади. Лого-
тип та слоган активно використовується під час проведення 
культурних, освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів тощо. 
Розміщено на комунальному електротранспорті (тролейбусах), 
льодовій арені тощо.

У рамках реалізації Маркетингової стратегії розвитку міста 
та конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський бю-
джет – 2016» пройшла низка спортивних, культурних, освітніх 
подій, які позитивно вплинули на імідж території.

2.3. Розвиток промислового туризму. 
Одним з ключових чинників успішного розвитку промис-

лового туризму є створення конкурентоспроможної системи 
туристично-екскурсійних маршрутів. На сьогодні в місті розро-
блено, апробовано та удосконалено 57 туристичних маршру-
тів різної складності, у тому числі протягом 2016 року 9 нових 
екскурсійних маршрутів по місту («Кривий Ріг – екологічний», 
«Від Червоної до Карачунів», «Деконська петля», «Червоне 
озеро Кривбасу», «Стара Галковка», «Криворізький тунель Ко-
хання і маєток Харіна», «Провалля Кривбасу», «Від Фрунзе до 
Сухої Балки», «Криворізьке море ЦГЗК», 3 екологічні екскур-
сії – «Полігон відходів», «Річкою Саксагань» та «Відродження 
Криворізької води»).

За 2016 рік проведено 1442 екскурсії, у яких взяли участь 
25848 осіб, у тому числі за методичної, інформаційної та ор-
ганізаційної підтримки Інституту розвитку міста Кривого Рогу 
– 471 екскурсія; їх відвідали 8700 осіб.

Для забезпечення туристичної галузі кваліфікованими ка-
драми на географічному факультеті Державного вищого на-
вчального закладу «Криворізький державний педагогічний 
університет» по спеціальності «Туризм» станом на 1 вересня 
2016 року навчається 43 студенти (12 студентів на І курсі, 21 
студент на ІІ курсі та 10 студентів на ІІІ курсі).

Згідно з реєстром екскурсоводів, які надають послуги екс-
курсійного супроводу відповідно до екскурсійних маршрутів 
міста, на теперішній час в місті налічується 16 кваліфікованих 
екскурсоводів.

19 лютого 2016 року на базі Державного вищого навчаль-
ного закладу «Криворізький національний університет» ор-
ганізовано святкування Міжнародного дня екскурсовода. На 
заході були презентовані найцікавіші маршрути та проведені 
екскурсії для мешканців міста (взяло участь близько 100 осіб).

Крім того, продовжує свою роботу в мережі Інтернет сайт 
промислового туризму (krt.dp.ua), завдяки якому кожен бажа-
ючий, у тому числі іноземні громадяни, мають змогу ознайоми-
тися з переліком туристичних маршрутів, заповнити заявку на 
участь у екскурсії та особисто оцінити потенціал нашого міста.

3. Інвестиційна і міжнародна діяльність
3.1. Інвестиційна діяльність. 
З метою створення сучасної системи комунікацій та інфор-

маційного забезпечення інвестиційної діяльності на порталі 
«Криворізький ресурсний центр» створено веб-ресурс «Пу-
тівник інвестора» (ig.krogerc.info/ua), упроваджений з березня 
2014 року. У звітному періоді його відвідав 5 651 користувач, 
що на 16,8% більше, ніж у попередньому році. На сьогоднішній 
день проводиться модернізація та удосконалення зазначеного 
ресурсу. Так, тривають організаційні роботи щодо впроваджен-
ня нового підрозділу «Інвестиційна діяльність», де планується 
розмістити відомості для потенційних інвесторів про стан со-
ціальних і капітальних інвестицій та будівництва в місті.

У липні 2016 року було за-
тверджено Програму залучення 
інвестицій та розвитку міжнарод-
ної співпраці в м. Кривому Розі на 
2016-2020 роки (рішення міської 
ради від 27.07.2016 №715, зі змі-
нами). Її метою є формування 
в місті ефективної системи, що 
забезпечувала б комплексний 

підхід до питання залучення інвестицій у економіку міста та 
розвитку міжнародної співпраці в усіх сферах життєдіяльності, 
формування його позитивного міжнародного іміджу, що в під-
сумку матиме безпосередній позитивний вплив на добробут 
мешканців Кривого Рогу. Досягнення основної мети Програми 
планується шляхом реалізації системи основних її заходів.

У 2016 році за рішенням Криворізької міської ради місто 
стало асоційованим членом Асамблеї європейських регіонів. 
Співпраця з Асамблеєю європейських регіонів надасть доступ 
до кращих практик Європейського Союзу та можливість реалі-
зувати їх на місцях, упровадити кращий європейський досвід 
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для розвитку громади та 
міста.

З метою залучення 
додаткових фінансових 
ресурсів для розвитку 
туристичної сфери, у 
2016 році комунальним 
підприємством «Інститут 
розвитку міста Кривого 
Рогу» Криворізької місь-
кої ради підготовлено 
проектну пропозицію 
«Розвиток промислового 
туризму в Кривому Розі» 
для участі в конкурсі 
«Лейпцизька премія 
інтегрованого розви-
тку міст в Україні», яка 

проводилася Федеральним міністерством навколишнього се-
редовища, охорони природи, будівництва та ядерної безпеки 
Німеччини (BMUB) і Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України 
(Мінрегіон), за підтримки Німецького товариства міжнарод-
ного співробітництва (GIZ). За результатами участі отримано 
відзнаку та нагороду у розмірі 1000 євро. Кошти будуть спря-
мовані на розвиток промислового туризму в місті.

З метою забезпечення поінформованості потенційних ін-
весторів, покращення інвестиційного іміджу Кривого Рогу, 
розвитку інвестиційних можливостей, у місті вже третій рік по-
спіль проводиться робота над виготовленням інвестиційного 
паспорта міста на українській та англійській мовах, де пред-
ставлена актуальна інформація про потенціал Кривого Рогу.

3.2. Розвиток і поглиблення міжнародного співробітни-
цтва.

Формування позитивного міжнародного іміджу та роз-
виток міжнародних зв’язків є одним з пріоритетів соціаль-
но-економічного та культурного розвитку міста. Співпраця з 
міжнародними організаціями й представництвами дозволить 
запровадити успішний досвід провідних країн Європи та світу 
з реформування міста в усіх сферах життєдіяльності.

Протягом звітного року місто відвідали 46 іноземних делега-
цій (83 особи), серед яких представники Словацької, Литовської, 
Французької, Угорської, Турецької республік, республік Польщі, 
Чехії, Кореї, Федеративної Республіки Німеччини, Канади, Спо-
лучених Штатів Америки (надалі – США), Королівств Швеції, 
Данії, Бельгії, представники Спеціальної Моніторингової Місії 
ОБСЄ та представництва Європейського Союзу в 
Україні. У порівнянні з попереднім роком кількість 
офіційних візитів до міста збільшилася в 3 рази.

Містом проводилася робота щодо визначення 
кола побратимських відносин з містами, що мають 
спільні вектори розвитку з Кривим Рогом. У листо-
паді 2016 року був підписаний протокол про на-
міри між виконкомом міської ради та м. Мішкольц 
(Республіка Угорщина). Крім того, у грудні місяці, в 
рамках Угорсько-Українського бізнес-форуму, який 
проходив у місті Дебрецен, мером Кривого Рогу Ю. Вілкулом  
було підписано Меморандум про взаєморозуміння та спів-
робітництво з Угорсько-Українською торгово-промисловою 
палатою. Співпраця буде вестися у декількох напрямках: під-
тримка та впровадження програм і проектів з розвитку біз-
несу; пошуку можливостей якісної реабілітації воїнів АТО; на-
вчання криворізьких студентів в Угорщині, а також вихід для 
малого й середнього бізнесу на європейський ринок.

У квітні 2016 року делегація Кривого Рогу приймала участь 
у Днях України в Кошице (Словацька Республіка), де, окрім офі-
ційних заходів, зразковий художній колектив театру сучасної 
хореографії «Гармонія» ЦДЮТ «Сонях» представив наше місто 
європейській спільноті. У травні місяці представник м. Кошице 
Едуард Бураш відвідав Кривий Ріг та прийняв участь у відзна-
ченні Дня Європи.

З метою представлення міста на міжнародній арені, з 
25.09.2016 до 01.10.2016 відбувся унікальний промоційний 
тур європейськими містами Будапешт (Угорська Республіка) і 
Люблін (Республіка Польща) «Кривий Ріг – сталеве серце, від-
криває творчу душу!». Під час туру було представлено місто 
Кривий Ріг як культурний, економічний, промисловий центр 
країни та центр промислового туризму. Крім того, місто пре-

зентувало виступ Криворізького академічного міського театру 
музично-пластичних мистецтв «Академія руху» з п’єсою «Ши-
нель» за мотивами повісті М.В.Гоголя.

У місті Кривий Ріг вже в котрий рік поспіль відзначається 
День Європи на загальноміському рівні. Головною метою свята 
є ознайомлення та долучення мешканців міста до європей-
ських цінностей та інтересів; формування позитивної гро-
мадської думки щодо євроінтеграційного курсу України; по-
пуляризація загального європейського культурного надбання 
серед громадськості, зокрема, молоді.

У травні 2016 року на базі 
парку відпочинку «Саксаган-
ський» (колишній ім. Артема, 
Саксаганський район) відбуло-
ся міське святкування Дня Єв-
ропи – 2016.

Цьогоріч головною родзин-
кою свята було представлення 
локації 7 островів культур, що 
представляли європейські краї-

ни – Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу, Нідерлан-
ди, Іспанію та Італію.

Кожен гість свята міг спробувати свій талант у майстер-кла-
сах з бісероплетіння, Петриківського розпису, а також помилу-
ватися готовими виробами на відповідних виставках.

Також, свято не обійшлося без головного атрибута євро-
пейської держави, ведення здорового способу життя, а саме, 
було представлено показові виступи майстрів із work-out,  
із футбольного фрістайлу, хіп-хопу, брейк-денсу, бойових 
мистецтв, проведено конкурс графіті, майстер-клас із денс-
аеробіки.

Крім того, святкування Дня Європи – це добра можливість 
долучитися до європейських цінностей, головна серед яких – 
толерантне ставлення до людей з особливими потребами.

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

ється практика соціального партнерства, що полягає в поєд-
нанні зусиль і ресурсів влади та бізнесу міста задля спільного 
втілення соціально-економічних проектів у всіх сферах його 
життєдіяльності.

У межах реалізації практики корпоративно-соціального 
партнерства в 2016 році між виконавчим комітетом Криво-
різької міської ради та підприємствами міста були укладені 
договори про співробітництво. Соціальними партнерами ста-
ли такі промислові підприємства та суб'єкти господарюван-
ня: товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» і його комбінати (приватні акціонерні товариства 
«Північний гірничо-збагачувальний комбінат», «Центральний 
гірничо-збагачувальний комбінат», «Інгулецький гірничо-зба-
гачувальний комбінат»), публічні акціонерні товариства «Пів-
денний гірничо-збагачувальний комбінат», «АрселорМіттал 
Кривий Piг», приватне акціонерне товариство «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА», товариства з обмеженою відповідальністю «Фолькс-
ваген Центр Кривий Ріг», «Кривбасметалстіл».

Інвестовані кошти підприємств були спрямовані на роз-
виток соціальної інфраструктури, а саме: благоустрій вулиць, 
зон відпочинку, шляхово-мостового господарства, ремонт цен-
тральних і внутрішньоквартальних доріг та покращення інших 
соціально-культурних напрямів розвитку міста.

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

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

У 2016 році виконкомами міської та районних у місті рад, 
керівниками підприємств і установ міста здійснювалися на-
ступні заходи організаційного характеру:

 – розглянуто питання стану розрахунків споживачів міста 
за житлово-комунальні послуги та енергоносії на засіданнях 
виконкому Криворізької міської ради, у тому числі, як основне 
двічі (у березні та вересні);

 – проведено 114 засідань міської та районних комісій, 613 
зустрічей з керівництвом та працівниками суб'єктів господа-
рювання міста; 1165 сходів громадян за місцем проживання;

 – розміщено через засоби масової інформації 485 звер-
нень до мешканців міста щодо необхідності своєчасних роз-
рахунків за отримані житлово-комунальні послуги;

 – забезпечено роботу щодо оформлення населенням суб-
сидій. Так, станом на 1 січня 2017 року у нашому місті житлову 
субсидію отримували понад 123 тис. сімей.

Не зважаючи на проведені заходи, стан оплати населенням 
за спожиті житлово-комунальні послуги погіршився, що негатив-
но впливає на рівень сплати підприємствами – надавачами ко-
мунальних послуг за спожиті енергоносії та ставить під загрозу 
якісне та безперебійне надання комунальних послуг в нашому 
місті. З метою надійного забезпечення споживачів міста Кри-
вого Рогу, особливо соціально важливих об’єктів, електричною 
енергією шляхом системних платежів підприємствами тепло-, 
водопостачання і водовідведення за спожиту електричну енер-
гію у грудні 2016 року підписано Меморандум про взаємодію 
між виконавчим комітетом Криворізької міської ради, публіч-
ним акціонерним товариством «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та 
підприємствами – надавачами комунальних послуг.

6. Функціонування системи державних закупівель у місті
З 2016 року закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпе-

чення потреб територіальної громади здійснюються відповід-
но до Закону України «Про публічні закупівлі».

Для забезпечення переходу на електронну систему закупі-
вель у місті послідовно реалізується низка заходів. Серед яких 
пріоритетність надається навчанню, що має унеможливити по-
рушення при використанні бюджетних коштів та недопущення 
зриву соціально важливих закупівель.

У травні й квітні 2016 року в конференц-залі ДВНЗ  

Керівники підприємств соціальних партнерів міста під час підпису договорів соціального партнерства

Виступ колективу бандуристів під час туру «Кривий 
Ріг – сталеве серце, відкриває творчу душу!» Проведення семінару-практикуму  

з використання системи ProZorro
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«Криворізький національний університет» відбулися навчальні 
семінари по роботі в системі електронних закупівель. В якості 
спікерів заходу виступили співрозробники системи ProZorro.

Семінар проходив у 2 етапи. На першому етапі цільовою 
аудиторією стали розпорядники коштів міського бюджету – за-
мовники торгів; на другому – представники малого та серед-
нього бізнесу міста, які є потенційними учасниками закупівель. 
У цілому ж захід відвідали понад 300 осіб.

Протягом навчального семінару учасники мали можливість 
не лише ознайомитися з порядком проведення закупівель у 
новому форматі, а й висловити актуальні питання, пов’язані з 
роботою в електронній системі закупівель, надати власні про-
позиції розробникам.

Наступним кроком було проведення низки безкоштовних 
практичних занять для вивчення особливостей роботи елек-
тронних майданчиків.

Отже, на рівні міста було забезпечено поступовий перехід 
до нового формату здійснення закупівель.

Як результат, за 2016 рік проведено торгів та укладено до-
говорів на суму 1 469,3 млн. грн., що у 3 рази перевищує вар-
тісний показник укладання договорів без застосування про-
цедур закупівлі.

Структура фактичних видатків за укладеними договорами 
у розрізі предметів закупівлі показує, що в звітному періоді 

замовниками на закупівлю послуг витрачено 62,5% загального 
обсягу коштів, товарів – 30,8% і робіт – 6,7%.

За найбільш конкурентною процедурою – відкритими тор-
гами – замовниками здійснено найбільшу кількість всіх про-
ведених закупівель товарів, робіт і послуг – 80%, із застосуван-
ням процедури запиту цінових пропозицій – 7%, переговорної 
процедури закупівлі – 13%.

Відсоток застосування переговорної процедури закупівлі 
в загальній кількості проведених процедур пояснюється за-
конодавчою необхідністю здійснення закупівель у підпри-
ємств-монополістів на ринку електро-, тепло-, водопостачання  
тощо.

З 2010 року в Кривому Розі в рамках чинного законодав-
ства забезпечується прозорість як процедурних, так і допоро-
гових закупівель. На порталі «Криворізький ресурсний центр» 
діє розділ «Закупівлі», де кожен розпорядник бюджетних 
коштів має можливість оприлюднити дані про заплановані та 
проведені закупівлі. Так, на кінець 2016 року на порталі зареє-
стровано понад 170 розпорядників коштів, якими за рік опри-
люднено відомості про понад 10,0 тис. закупівель.

Основні пріоритети в роботі управління на 2017 рік:
 – виконання Плану дій з реалізації у 2016-2019 роках 

Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 
2025 року;

 – реалізація Маркетингової стратегії міста, спрямованої на 
підвищення інвестиційної привабливості міста;

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

 – виконання основних завдань, визначених Програмою 
розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі на 2016-
2020 роки, з метою створення умов для повноцінного розви-
тку промислового туризму через формування якісного турис-
тичного продукту та просування його на внутрішньому ринку 
країни, налагодження співпраці з промисловими підприєм-
ствами міста, підготовка та підвищення кваліфікації туристич-
них кадрів;

 – реалізація заходів із залучення інвестицій у місто та 
розширення 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 се-
редовища в сфері публічних закупівель;

– здійснення комплексу заходів, спрямованих на досягнен-
ня максимального рівня оплати за житлово-комунальні послу-
ги та енергоносії.

Начальник управління економіки  
виконкому міської ради  Т. ПІДПАЛЬКО

Звіт про роботу фінансового управління  
виконкому міської ради

Робота фінансового управління у 2016 році була направ-
лена на організацію та координацію діяльності всіх учасни-
ків бюджетного процесу щодо складання, виконання бюдже-
ту міста та здійснення контролю на всіх стадіях бюджетного 
процесу відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та 
інших нормативно-правових актів України.

Бюджет 2016 року формувався і виконувався в умовах 
продовження змін в податковому та бюджетному законо-
давстві. Його показники затверджені з дотриманням вимог 
Бюджетного кодексу України – 24 грудня 2015 року.

Це дозволило з перших днів бюджетного року розпочати 
системну роботу по виконанню затверджених показників, поста-
вити конкретні завдання всім учасникам бюджетного процесу.

Як підсумок злагодженої, системної роботи – власні до-
ходи міського бюджету не тільки виконані, а й перевиконані. 
Так, отримані в процесі виконання міського бюджету додат-
кові доходи дозволили у липні збільшити показники бюдже-
ту на суму понад 350 млн. грн. Додаткові фінансові ресурси 
були спрямовані на вирішення багатьох соціально важливих 
питань щодо фінансування закладів соціально-культурної 
сфери, комунальних підприємств, соціальної підтримки учас-
ників АТО та їх сімей, а також інші питання по виконанню 
місцевих програм.

В цілому для забезпечення бюджетного процесу у 2016 
році фінансовим управлінням в межах своєї компетенції 
підготовлено 40 проектів рішень міської ради та її викон-
кому.

У сфері регуляторної діяльності, враховуючи зміни у По-
датковому кодексі України та інші законодавчі акти, внесе-
ні зміни до рішення міської ради по податку на нерухоме 
майно (в частині розміру пільги по житловій нерухомості для 
фізичних осіб). Також підготовлені зміни до рішення міської 
ради про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 
кв. м. нерухомого майна фізичних осіб, яке впливає на сплату 
податку на доходи фізичних осіб при наданні нерухомості в 
оренду. Прийнято участь у підготовці регуляторного акта про 
встановлення на території міста туристичного збору та його 
ставок.

Виконання затверджених бюджетних показників органі-
зовано на основі зведеного бюджетного розпису, завдяки 
якому своєчасно аналізувався стан наповнення міського 
бюджету та всебічно опрацьовувалися звіти щодо його ви-
конання. Звітні дані аналізувалися на предмет ефективного 
використання коштів та недопущення виникнення бюджетної 
заборгованості.

Протягом 2016 року проводився комплекс заходів по ор-
ганізації роботи з мобілізації доходів та вишуканню додат-
кових резервів за рахунок легалізації зайнятості населення, 
своєчасної виплати заробітної плати, скорочення податко-
вого боргу, проведення контрольно-перевірочної роботи за 
участю структурних підрозділів виконкому міської ради, ви-
конкомів районних у місті рад, податкових та контролюючих 
органів.

Загалом у 2016 році в бюджет міста мобілізовано 5239,9 
млн. грн., що складає 103,6% від плану.

До загального фонду бюджету міста надійшло податків, 
зборів і платежів у сумі 2733,8 млн. грн.

Основними бюджетоутворюючими джерелами є податок 
на доходи фізичних осіб та плата за землю. Їх питома вага 
складає майже 85%.

В результаті збільшення ставки податку на доходи фізич-
них осіб на законодавчому рівні з 15% до 18% у 2016 році 
додатково отримано більше 240,0 млн. грн.

Особлива увага приділялась заходам з легалізації зайня-
тості населення та заробітної плати, в результаті чого додат-
ково надійшло 3,5 млн. грн.

Надходження від місцевих податків і зборів скла-
ли більше 1,0 млрд. грн.

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 
254,7 млн. грн., в тому числі податків і платежів у сумі 
240,8 млн. грн.

Стабільне виконання доходів бюджету дозволило 
виконати всі соціальні зобов'язання, взяті при за-
твердженні показників, та провести заплановані ви-
трати своєчасно відповідно до пропозицій головних 
розпорядників бюджетних коштів.

Витрати бюджету міста за 2016 рік склали 5 275,9 
млн. грн., що на 17,1% або 770,9 млн. грн. більше 
2015 року:

– за загальним фондом – 4 684,9 млн. грн.;
– за спеціальним фондом – 591,0 млн. грн., з яких 

видатки бюджету розвитку – 388,1 млн. грн.
За підсумками виконання бюджету, видатки на 

одного мешканця міста в 2016 році склали 8 232,0 
гривні.

Із бюджету міста на функціонування 493 бюджет-
них установ з чисельністю працюючих більше 35 ти-
сяч, направлено 51% загального обсягу видатків або 
2 709,5 млн. грн.

Попри відчутну обмеженість в коштах з державного бю-
джету освітньої та медичної галу-
зей (75% від потреби), додатково, 
понад обсяги освітньої та медичної 

субвенцій, з міського бюджету на освіту та охорону здоров'я 
за минулий рік виділено 346,0 млн. грн. Це дало можливість 
не погіршити в місті надання освітніх та медичних послуг, 
зберегти безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, забез-
печити виплату заробітної плати та не допустити скорочення 
працівників бюджетної сфери.

Також додатковим навантаженням на показники бюджету 
в 2016 році стали зміни в законодавстві стосовно фінансу-
вання з міського бюджету закладів професійно-технічної 
освіти і невиділення з державного бюджету субвенції на 
компенсацію за перевезення пільгової категорії населення.

На утримання 13 закладів професійно-технічної освіти 
виділено 106,3 млн. грн. та за рахунок фінансової підтрим-
ки з міського бюджету забезпечено безкоштовний проїзд в 
міському електротранспорті всіх пільгових категорій насе-
лення на що витрачено майже 140 млн.грн.

Крім того, відповідно до чинного бюджетного законодав-
ства з міського бюджету, перераховано державному бюджету 
реверсну дотацію у сумі 154,7 млн. грн. В показниках бюдже-
ту на 2017 рік обсяг реверсної дотації складає 195,0 млн. 
грн., тобто вилучення коштів із бюджету щорічно зростають.

Загалом у минулому році збережена соціальна спрямова-
ність бюджету. У видатках бюджету міста найбільша питома 
вага належить захищеним видаткам загального фонду, які 
склали 3 838,5 млн. грн. (тобто 72,8% обсягу видатків).

Обсяг реверсної дотації  
з міського бюджету, перерахованої  

державному бюджету за 2015 – план 2017 рр. 
(млн. грн.)

2015 рік 2016 рік План  
2017 року

133,5

154,7

195,0

Офіційно
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Забезпечена своєчасна і у повному обсязі виплата заробіт-
ної плати працівникам бюджетних установ. На що спрямовано 
1 673,6 млн. грн. Це на 171,0 млн. грн. більше 2015 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 383,4 млн. грн.

На інші захищені видатки (такі як придбання медикаментів, 
продуктів харчування, виплата стипендій, різних видів соціальної 
допомоги мешканцям міста, трансферти іншим бюджетам) на-
правлено 2 164,9 млн. грн., що на 608,4 млн. грн. більше 2015 
року.

На капітальні видатки у 2016 році спрямовано 425,4 млн. грн., 
що на 87,1 млн. грн. більше 2015 року. Це дало можливість здій-
снювати заходи з розвитку об’єктів соціальної та транспортної 
інфраструктури міста; створення комфортних умов проживання 
мешканців міста: капітальний ремонт вулиць, парків, скверів, цен-
тральних та внутрішньоквартальних доріг, зовнішнього освітлення 
і світлофорних об’єктів та їх будівництво; заходи з охорони навко-
лишнього природного середовища.

Упродовж року в місті реалізовано низку заходів щодо вико-
нання міських програм, спрямованих на захист соціальних інтере-
сів населення та соціально-економічний розвиток. На фінансуван-
ня 30 програм з міського бюджету направлено 1 331,9 млн. грн.

У видатках бюджету 43 відсотки або 2 267,6 млн. грн. зай мають 
дотації і субвенції з інших бюджетів. За рахунок цих коштів за 
цільовим призначенням проводилися видатки на часткове утри-

мання установ охорони здоров’я, загальної середньої та профе-
сійно-технічної освіти (971,7 млн. грн.), а також надання пільг та 
житлових субсидій населенню (607,3 млн. грн.), виплата різних 
видів допомоги (640,0 млн. грн.), проведення місцевих виборів 
(5,4 млн. грн.), придбання житла учасникам АТО (2,8 млн. грн.), по-
точні та капітальні видатки установ соціально-культурної сфери та 
житлово-комунального господарства, виплата допомоги окремим 
категоріям мешканців міста (40,2 млн. грн.) та інші видатки (0,2 
млн. грн.).

Для забезпечення клірингових розрахунків по пільгах і 
субсидіях населенню, управлінням підготовлено 119 прото-
кольних рішень, згідно з якими до міського бюджету надій-
шло 527,2 млн. грн. державних субвенцій.

На всіх стадіях бюджетного процесу відповідно до вимог 
законодавства здійснювався внутрішній фінансовий конт роль, 
який є основним елементом системи управління коштами бю-
джету міста. З цією метою в місті прийнято ряд розпорядчих 
документів: розпорядження міського голови від 30.06.2010 
№134-р «Про посилення внутрішнього контролю за витрачан-
ням бюджетних коштів і комунальних ресурсів та зміцнення 
фінансової дисципліни», рішення виконкому міської ради від 
13.01.2016 №2 «Про заходи щодо організації виконання в 
2016 році міського бюджету та економного й раціонального 
використання бюджетних коштів» зі змінами.

З метою забезпечення відкритості і прозорості витрачан-
ня бюджетних коштів протягом 2016 року в місті реалізова-
но нові проекти. Так, вперше в рамках проведеного міського 
конкурсу «Громадський бюджет» 47 учасників – переможців 

конкурсу на умовах співфінансування реалізували свої про-
екти у галузях соціально-культурної сфери та житлово-кому-
нального господарства. На ці цілі з міського бюджету було 
виділено майже 10,0 млн.грн.

Також важливим досягненням у відкритості використання 
бюджетних коштів стало розроблення сайту «Відкритий бю-
джет» на основі кращих світових практик. Відтепер показни-
ки бюджету міста представлені у простій і зрозумілій формі 
і кожен громадянин може побачити обсяги доходів бюджету 
та детальну інформацію щодо напрямів витрачання бюджет-
них коштів http://openbudget.krogerc.info/.

На виконання вимог чинного бюджетного законодав-
ства, фінансовим управлінням організовувалася робота по 
запровадженню з 2017 року програмно-цільового методу 
у бюджетному процесі. Цей метод передбачає планування 
бюджету на середньострокову перспективу та дозволяє про-
водити оцінку видатків не лише за фінансовим показником, а 
й з урахуванням кількісних і якісних показників.

Наприкінці 2016 року завдяки наполегливій і плідній праці 
всіх учасників бюджетного процесу та депутатського корпусу 
міської ради сформовані і затверджені 21 грудня 2016 року 
показники на наступний бюджетний рік з застосуванням про-
грамно-цільового методу в бюджетному процесі. Це дозволило 
вже у січні 2017 року затвердити заходи та розпочати роботу 
по виконанню запланованих бюджетних показників.

Начальник фінансового управління  
виконкому міської ради О.РОЖКО

Звіт про роботу управління екології  
виконкому міської ради

Основним завданням управління екології виконкому 
міської ради є реалізація державної політики, формування 
й реалізація місцевої екологічної політики, спрямованої на 
поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня еколо-
гічної безпеки.

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

Ключовим моментом для активізації роботи в сфері 
екології стала розробка за ініціативою міського голови  
Ю.Г. Вілкула Міської програми вирішення екологічних про-
блем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природ-
ного середовища на 2016-2025 роки (надалі – Міська еко-
логічна програма), яка затверджена рішенням Криворізької 
міської ради від 28.09.2016 №901.

У програмі враховані напрямки по імплементації плану 
дій з охорони довкілля по наближенню українського зако-
нодавства до екологічних норм та стандартів Європейського 
Союзу з урахуванням вже прийнятих директив та регламентів 
в рамках співпраці між Україною та Європейським Союзом.

Розробка Міської екологічної програми та формування 
екологічної політики міста на найближчі роки відбувають-
ся за активної участі громадськості (найбільш активні гро-
мадські організації: «Екологічна рада Криворіжжя», «Центр 
досліджень екологічної безпеки та експертиз благодійного 
фонду «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу», «Між-
регіональне бюро екологічного захисту», «Громадська еко-
логічна платформа»), депутатів Криворізької міської ради –  
членів постійної комісії з питань природокористування, еко-
логії, охорони здоров’я та соціального захисту населення, 
спеціалістів основних наукових установ міста, представників 
промислових підприємств.

Міська екологічна програма – нормативно-правовий до-
кумент, який визначає напрями природоохоронної діяльності 
на період до 2025 року.

Для Кривого Рогу актуальне значен ня має природоохо-
ронна діяльність, спрямована на запобігання забрудненню 
одного з найбільш вражених елементів довкілля – атмо-
сферного повітря.

Тому у квітні 2016 року на засіданні виконкому міської 
ради розглянуто питання про показники стану атмосферного 
повітря за підсумками 2015 року та прийнято рішення від 
13.04.2016 №164, яким визначено зобов'язання ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» та іншим підприємствам міста щодо:

• зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і 
парникових газів відповідно до вимог Закону України «Про 
Основні засади (стратегію) державної політики України в пе-
ріод до 2020 року» (до 2020 року – на 25%, від базового 
рівня (2010 рік);

• вчасної заміни, модернізації або реконструкції газо-
очисного обладнання; безперебійної та ефективної роботи 
пилогазоочисного обладнання;

• дотримання гранично допустимих концентрацій забруд-
нюючих речовин у атмосферному повітрі на межі санітарно-
захисних зон.

За пропозицією управління екології на засіданнях по-
стійної комісії міської ради з питань природокористу-
вання, екології, охорони здоров'я та соціального захисту 
населення розглянуто питання щодо природоохоронної 
діяльності ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» 
(ініційовано перевірку Державною екологічною інспек-
цією України дотримання підприємством вимог природо-
охоронного законодавства); ТОВ МЕТІНВЕСТ «Криворізь-
кий ремонтно-механічний завод» (колишнє ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІР-
НИЧОГО ОБЛАДНАННЯ»). За результатами розгляду під-
приємством розроблено детальний план впровадження у 

2017 році автоматизованої системи моніторингу повітря.
Управлінням екології спільно з громадською організацією 

«Екологічна рада Криворіжжя» винесено на розгляд комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій при виконкомі міської ради питання щодо стану 
атмосферного повітря і моніторингу його якості, недопу-
щення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» перевищення вмісту 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі са-
нітарно-захисної зони підприємства та інформаційної вза-
ємодії при виникненні чи загрозі виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов'язаних із забрудненням атмосферного повітря.

Результатом стала розробка у вересні та погодження усіма 
зацікавленими службами Порядку взаємодії організацій та 
установ міста під час виявлення перевищень граничнодопус-
тимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі, який регламентує план дій з оперативного реагування 
установ, організацій та підприємств міста під час виявлення 
забруднень атмосферного повітря. Керуючись порядком, при 
настанні несприятливих метеорологічних умов із залученням 
спеціалізованої установи в жовтні-грудні досліджувався стан 
атмосферного повітря. Спільні заходи сприятимуть посилен-
ню екологічної відповідальності підприємств.

Управління екології активно працює над розбудовою сис-
теми екологічного моніторингу міста.

Кривий Ріг – єдине місто в Дніпропетровській області, де 
впроваджена і функціонує автоматизована система моніто-
рингу за станом атмосферного повітря. У 2011-2012 роках 
придбано та введено в експлуатацію 4 обладнаних автома-
тизованих стаціонарних пости спостереження та обробки по-
казників якості атмосферного повітря.

Для забезпечення їх функціонування у 2016 році за під-
тримки депутатського корпусу Криворізької міської ради 
коштом міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища проведено технічне обслуговування обладнан-
ня, повірка приладів.

Слідуючи одному з основних принципів національної еко-
логічної політики – доступність, достовірність та своєчасність 
отримання екологічної інформації, що сприяє підвищенню 
рівня суспільної екологічної свідомості та відповідальності 

за власні дії, на порталі «Криворізький ресурсний центр» в 
грудні впроваджено модуль «Екомоніторинг», який в режимі 
он-лайн висвітлює дані з чотирьох постів автоматизованого 
спостереження: максимально-разових концентрацій з пе-
ріодичністю в 1 годину та середньодобових концентрацій 
щодобово, метеорологічних параметрів (напрямок вітру, 
швидкість вітру, температура, тиск) з двох постів автомати-
зованого спостереження щогодини. Функціонування створе-
ного електронного модуля «Екомоніторинг» об’єднає зусилля 
громадськості, підприємств та органів місцевого самовряду-
вання у сфері поліпшення стану навколишнього природного 
середовища.

Координуючи діяльність найбільших підприємств-забруд-
нювачів у частині створення відповідних власних систем 
автоматизованого моніторингу стану повітря, висвітлення 
оперативних даних на офіційних сайтах підприємств, управ-
ління екології має амбіційні плани поступового об'єднання 
усієї інформаційної бази міста щодо стану атмосферного по-
вітря на одному ресурсі та висвітлення даних для загального 
користування в режимі реального часу.

Кінцевим результатом розбудови та удосконалення авто-
матизованої системи моніторингу за станом повітря стане 
об’єднання в регіональну систему моніторингу довкілля Дні-
пропетровської області, яка є складовою загальнодержавної 
системи моніторингу довкілля.

Позитивним результатом зусиль, що докладаються в сфері 
охорони атмосферного повітря, стало покращення його якос-
ті.

Комплексна характеристика забруднення атмосферного 
повітря міста в цілому оцінюється індексом забруднення ат-
мосфери, який у нашому місті за інформацією Лабораторії 
спостережень за станом атмосферного повітря Кривий Ріг 
Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеороло-
гії становить 8,73 та у порівнянні з 2015 роком (14,18) змен-
шився на 38,4%.

З метою поглиблення результату у відповідності до Місь-
кої екологічної програми заплановано встановлення 14 по-
стів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря 
на межі санітарно-захисних зон найкрупніших підприємств 

Офіційно
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міста, крім того упроваджуватимуться автоматизовані сис-
теми моніторингу якості стічних вод у контрольних створах 
скидів стічних вод ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та «Хай-
дельбергЦемент Україна».

Кривий Ріг – одне з небагатьох міст України, у якому ве-
лика увага приділяється реконструкції та будівництву каналі-
заційних колекторів, унікальних за своєю довжиною та роз-
галуженою мережею водовідведення.

У 2016 році коштом міського фонду охорони навколиш-
нього природного середовища розпочато роботи по будів-
ництву ділянки самопливного каналізаційного колектора від 
мкрн. Сонячний; каналізаційної мережі та споруд на вул. Тих-
вінська, Ракітіна, у лютому 2016 року введено в експлуатацію 
І пусковий комплекс напірного каналізаційного колектора 
від КНС-8 до Центральної станції аерації.

Системно і комплексно реалізуються заходи у сфері охо-
рони та збереження водойм міста в частині розчищення та 
покращення їх гідрологічного стану (замовник проектів – 
Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів).

У 2016 році реалізовано масштабний екологічний проект, 
який не має аналогів в Україні – в межах проекту «Протипо-
веневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Інгулець 
у Дніпропетровській області» збудовано підпірний шлюз в 
районі вул. Старовокзальна. Ця гідротехнічна споруда забез-
печує регулювання рівнів та потоку води у річці та сприяти-
ме покращанню умови пропуску максимальних витрат води, 
уникненню затоплення приватних садиб, розташованих на 
правому березі річки в Центрально-Міському районі міста 
(вулиці Машинобудівників, Тургенєва, Рилєєва, Менделєєва, 
Тиха, Плеханова, Челюскінців), мешканці яких раніше потер-
пали від повенів та паводків.

За рахунок коштів субвенції з міського бюджету дер-
жавному бюджету в 2016 році в рамках реалізації проекту 
«Відновлення гідрологічного режиму водойм Дзержинського 
району м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» виконано 

роботи по розчищенню берегів водойм №1-2, берего-
укріпленню з геотекстилем водойми №1, відновленню 
водопропускної споруди, підпірної стінки ставка №2.

Слід зазначити, що екологічний стан у нашому місті 
формується під впливом техногенних чинників (про-
мисловості) з одного боку, зелених зон та водних 
об’єктів з іншого. Це врівноважує вплив промисловості 
на навколишнє природне середовище.

Опрацьовується амбіційне і надзвичайно важливе 
питання щодо оздоровлення річки Саксагань шляхом 
розчистки її берегів та русла, подачі дніпровської води, 
що дозволить комплексно вирішити ряд нагальних со-
ціально-екологічних проблем регіонального рівня, 
пов'язаних з покращенням якості річкової та питної 
води, створенням рекреаційних зон і зон відпочинку 
біля річки.

Заручившись підтримкою Дніпропетровського об-
ласного управління водних ресурсів, дане питання по-
рушено перед державними органами виконавчої влади 
– Державним агентством водних ресурсів та Міністер-
ством екології та природних ресурсів України.

Одним із напрямків екологічної політики міста є змен-
шення обсягів розміщення відходів у навколишньому при-
родному середовищі, відвернення їх негативного впливу на 
стан довкілля й збільшення обсягів їх перероблення, повтор-
ного використання та утилізації.

За оперативними даними підприємств міста у 2016 році 
розміщено у навколишньому середовищі 132,5 млн. тонн 
промислових відходів, що на 9,7% менше 2015 року.

15 листопада на базі виконкому міської ради спільно з 
Дніпропетровською торгово-промисловою палатою та Де-

партаментом екології та 
природних ресурсів Дні-
пропетровської обласної 
державної адміністрації 
проведено семінар «Акту-
альні питання поводжен-
ня з відходами» в рамках 
проекту «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕ-
ТА – ІНІЦІАТИВА СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ» за підтримки 
проекту Програми спри-
яння зеленій модернізації 
української економіки, що 
реалізується DeutscheGe-
sellschaftfurInternationale-
Zusammenarbeit (GIZ). 
130 учасників семінару, 
у числі яких представни-
ки депутатського корпусу 
Криворізької міської ради, 
громадських організацій, 
виконкомів м. Жовті Води, 
районних у місті Кривий Ріг 

рад, райдержадміністрацій Криворізького та Широківського 
районів, підприємств міста ознайомилися зі змінами у при-
родоохоронному законодавстві, з питаннями щодо впрова-
дження електронної послуги «Декларація про відходи» та 

практичного управління екоаспектами. Високий рівень орга-
нізації проведення семінару відзначено листом-подякою від 
Дніпропетровської торгово-промислової палати. Важливість 
проведення такого екологічного заходу підтверджена фахів-
цями – екологами підприємств.

У місті налагоджується система збирання небезпечних 
відходів відпрацьованих акумуляторів та батарейок. З метою 
пропагування відокремленого збору відпрацьованих бата-
рейок та акумуляторів під час відзначення 18.05.2016 Дня 
Європи (парк Саксаганський) розповсюджено інформацій-
ний матеріал «Збережемо планету разом» з адресами пунк-
тів збору від населення відпрацьованих батарейок та інших 
елементів живлення (1000 примірників).

Створеною на вимогу часу розпорядженням міського го-
лови тимчасовою робочою групою з питань забезпечення 
безпечної експлуатації полігонів твердих побутових від-
ходів та поводження з твердими побутовими відходами в 
місті опрацьовується питання щодо будівництва комплексу 
з переробки твердих побутових відходів. Захід включено до 
Міської екологічної програми.

З метою виховання екологічної культури, свідомості та 
обізнаності громадян нашого міста, формування відповідно-
го ставлення до природних ресурсів, довкілля, пропагування 
екологічної поведінки у навколишньому природному середо-
вищі, у 2016 році виготовлено Екологічний паспорт міста 
Кривого Рогу. Сформований на підставі статистичних даних 
та інформації підприємств міста, він є віддзеркаленням про-
мислової та екологічної діяльності та інформує про показ-
ники стану довкілля та впливів на нього за останні 5 років.

Екологічний паспорт розповсюджено серед за-
кладів освіти, культури, громадських організацій, 
діяльність яких пов'язана з екологією. Екологічний 
паспорт розміщено на офіційному сайті виконкому 
міської ради (розділи: Події та анонси  Повідо-
млення  Екологічний паспорт міста Кривого Рогу; 
Підрозділи виконкому  Управління екології  
Екологічний паспорт міста Кривого Рогу).

2016 рік став роком консолідації зусиль та 
співпраці управління екології і громадськості міс-
та, яка активно бере участь в публічних слуханнях, 
проводить громадські експертизи проектів, надає 
пропозиції та висловлює думку.

Відповідно до Орхуської Конвенції «Про доступ 
до інформації, участь громадськості в процесі при-
йняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля» управлінням екології ви-
конкому Криворізької міської ради налагоджено 
взаємодію з громадськими організаціями та вра-

ховується їх ставлення щодо впливу планованої діяльності, 
реалізації природоохоронних заходів на всіх етапах пере-
оснащення та експлуатації об’єктів.

Подальша діяльність 
управління екології ви-
конкому Криворізької 
міської ради буде на-
правлена на виконання 
Міської екологічної про-
грами, зниження техно-
генного навантаження на 
навколишнє природне 
середовище; контроль за 
екологічною ситуацією в 
нашому місті; підвищен-
ня рівня інформованості 
громади міста з питань 
екологічної безпеки, а 
також екологічної свідо-
мості, екологічної освіти 
та культури населення; 
підвищення соціальної 
активності громадських 
об’єднань та організацій щодо контролю за екологічною си-
туацією в нашому місті; проведення громадської екологічної 
експертизи територій, об’єктів та проектів здійснення госпо-
дарської діяльності.

Начальник управління екології 
виконкому міської ради С. ОХОТНІКОВА

ласного управління водних ресурсів, дане питання по-

Звіт про роботу управління охорони здоров’я 
виконкому міської ради

Мережу закладів охорони здоров’я міста Кривого Рогу 
складають 48 комунальних медичних закладів, серед яких 
13 багатопрофільних лікарень, 1 самостійна поліклініка, 3 
дитячі лікарні, 7 центрів первинної медико-санітарної до-
помоги (до складу яких входить 38 амбулаторій загальної 
практики – сімейної медицини), 1 пологовий будинок, 1 
перинатальний центр, 8 стоматологічних поліклінік, 4 дис-
пансери, станції швидкої медичної допомоги та перели-
вання крові, медико-генетичний центр, міська інфекційна 
лікарня, центр здоров’я, центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом, Будинок дитини, 3 дитячі санаторії. В місті здійсню-
вали роботу 197 приватних медичних заклади, державна 
лікарня Криворізького міського управління ГУМВС України 
в Дніпропетровській області, промислова поліклініка ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «МЕДІКОМ», комуналь-
не підприємство «Фармація», Науково-дослідний інститут 
промислової медицини, факультет післядипломної освіти 

Дніпропетровської державної медичної академії, медичний 
коледж та училище підвищення кваліфікації, 8 медико-со-
ціальних експертних комісій і бюро судово-медичної екс-
пертизи.

Продовжується робота щодо забезпечення загальної до-
ступності первинної медичної допомоги. Відбувається від-
криття та організація роботи нових структурних підрозділів 
центрів первинної медико-санітарної допомоги, число яких 
збільшено з 35 на початку року, до 38 на кінець 2016 року. 
Після капітального ремонту відкрита амбулаторія по вулиці 
Панаса Мирного в Інгулецькому районі. Крім того було про-
ведено упорядкування прилеглої території та відремонтова-
но зупинку громадського транспорту.

На початку року за рахунок місцевого бюджету придбано 
спеціалізований автомобіль для транспортування великих 
обсягів необхідних медичних засобів (наприклад, вакцин) 
з дотриманням відповідних умов транспортування, в тому 

числі температурного режиму, для центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги №5, який відповідає за централі-
зовану доставку вищезазначених препаратів із м. Дніпро в 
наше місто.

В зв’язку з відсутністю поставок медичних імунобіологіч-
них препаратів для проведення профілактичних щеплень, 
включених до календаря щеплень, у тому числі для профі-
лактики сказу, що здійснюється коштом Державного бюдже-
ту України, для забезпечення лікувально-профілактичних 
закладів міста вакциною проти сказу, з метою надання своє-
часної та в повному обсязі антирабічної допомоги мешкан-
цям міста, на початку року з міського бюджету було виділено 
понад 1,6 млн. грн. для придбання понад 3 тис. доз антира-
бічної вакцини. Також з метою раннього виявлення туберку-
льозу серед дитячого населення для проведення своєчасної 
туберкулінодіагностики за рахунок коштів міського бюджету 

Офіційно
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придбано понад 177 тис. доз препарату «туберкулін» на 
суму майже 3,2 млн. грн.

В рамках виконання заходів міської міжгалузевої комп-
лексної програми «Здоров’я нації» по галузі «Охорона 
здоров’я» протягом 2016 року використано 85,2 млн. грн., 
з них:

 – по напрямку «Реформування галузі» з метою надання 
своєчасної та якісної сучасної медичної допомоги населен-
ню міста 3,4 млн. грн. на придбання обладнання в центри 
первинної медико-санітарної допомоги для дооснащення 
амбулаторій загальної практики – сімейної медицини; 1,0 
млн. грн. на придбання обладнання в лікувально-профілак-
тичні заклади, що надають вторинну медичну допомогу; 23,0 
млн. грн. на виготовлення проектно-кошторисної докумен-
тації, проходження експертизи та проведення капітальних 
ремонтів медичних закладів міста, в тому числі 8,6 млн. грн. 
для проведення капітального ремонту відділення для ліку-
вання та реабілітації учасників АТО та 10,3 млн. грн. на при-
дбання відповідного обладнання;

 – по напрямку «Боротьба з соціально-небезпечними хво-
робами (ВІЛ/СНІД та туберкульоз)» 3 165,3 тис. грн. на при-
дбання 177 684 доз препарату «туберкулін» для проведення 
туберкулінодіагностики дитячого населення міста; 4  602,8 
тис грн. на забезпечення молочними сумішами 127 дітей, на-
роджених ВІЛ-інфікованими матерями, та 509 дітей з мало-
забезпечених сімей продуктами харчування; 506,7 тис. грн. 
для 2062 продуктових наборів для хворих на туберкульоз, 
які проходять амбулаторне лікування;

 – по напрямку «Охорона материнства та дитинства» 
3 085,0 тис. грн. на забезпечення лікувальним харчуванням 
18 осіб хворих на фенілкетонурію; 73,6 тис. грн. на виписку 
820 рецептів для забезпечення безкоштовними медикамен-
тами дітей з багатодітних сімей; діти, хворі на онкологічні 
хвороби отримали медикаменти за пільговими рецептами 
на суму 3 000,0 тис. грн.;

 – по напрямкам «Здоров’я дітей та молоді» та «Збере-
ження здоров’я у старості» 19  732,2 тис. грн. на забезпе-

чення безкоштовними медикаментами пільгової категорії 
населення міста; 169,4 тис. грн. для соціальної підтримки 
– отримання медикаментів – інвалідів та ветеранів Другої 
Світової війни; 55,3 тис. грн. на придбання 344 доз вакцини 
проти грипу для вакцинації тимчасово переселених осіб.

З метою поліпшення демографічної ситуації, збереження 
і зміцнення здоров’я населення проводилась робота за прі-
оритетним напрямом профілактики та лікування хронічних 
неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш зна-
чущих у соціально-економічному та медико-демографічно-
му плані. В тому числі проводились профілактичні огляди за 
2016 рік:

 – на туберкульоз – 310990 осіб, що складає – 98,8% від 
річного плану, проведено 91 514 туберкулінових проб для 
проведення туберкуліно-діагностики;

 – на онкозахворювання – 332 426 осіб, що складає – 
99,3% від річного плану;

 – на гіпертонічну хворобу – 469 410 осіб, що складає – 
98,9% від річного плану.

Протягом 2016 року в лікувально-профілактичних закла-
дах здійснено:

 – відвідувань лікарів – 5 883 250, у т. ч. лікарів центрів 
первинної медико-санітарної допомоги – 2 707 704;

 – проліковано у стаціонарах 206 976 хворих, в денних 
стаціонарах центрів первинної медико-санітарної допомоги 
– 32 029;

 – проведено оперативних втручань 88 911, у тому числі 
45 529 в амбулаторних умовах;

 – виконано 287 663 виїздів швидкої допомоги;
 – проведено 62 673 досліджень на ВІЛ/СНІД, з них 7 330 

– вагітним;
– у пологових відділеннях міста народилось 7369 дітей. 

З них 2461 народилася у Криворізькому перинатальному 
центрі, 500 новонародженим надано медичну допомогу у 
відділенні патології та інтенсивної терапії новонароджених.

З метою збереження життя і здоров'я новонародженим 
дітям на початку року було введено в експлуатацію дитячий 

дихальний апарат і апарат для штучної вентиляції легенів в 
1-му міському пологовому будинку.

В червні місяці було підписано меморандум про співро-
бітництво між виконавчим комітетом Криворізької міської 
ради та клінікою Johannes Wesling Minden, м. Мінден, Фе-
деративна Республіка Німеччина. Завдяки підписанню ме-
морандуму реалізується можливість надання мешканцям 
міста з захворюваннями опорно-рухового апарату висо-
кокваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги. Крім 
того проводиться обмін досвідом і консультування з питань 
діагностики та лікування пацієнтів, співпраця в області за-
стосування передових наукових методів і впровадження їх 
у практику.

З метою зниження рівня захворюваності на серцево-су-
динні та судинно-мозкові хвороби, інвалідності й смертності 
від їх ускладнень, покращення спеціалізованої комплексної 
профілактики, лікування серцево-судинних і судинно-моз-
кових захворювань та підвищення якості життя населення 
міста рішенням сесії міської ради №385 від 31.03.2016 за-
тверджено міську комплексну програму «СТОП – інфаркт» 
на 2016-2020 роки.

З метою зміцнення системи охорони здоров’я шляхом 
впровадження у нашому місті Пілотного проекту «Роз-
будова сталої моделі надання життєво-важливих послуг 
для ключових груп населення та людей, які живуть з ВІЛ в  
м. Кривий Ріг», який реалізується в рамках діяльності Проек-
ту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» підписано меморандум 
про співробітництво між Виконавчим комітетом Криворізь-
кої міської ради та Криворізьким міським відділенням Все-
української благодійної організації «Всеукраїнська мережа  
ЛЖВ».

У грудні 2016 року на XVI сесії VII скликання Криворізь-
кої міської ради прийнято рішення від 21.12.2016 №1185 
«Про затвердження міжгалузевої комплексної програми 
«Здоров’я нації у м. Кривому Розі на 2017-2021 роки».

Начальник управління охорони здоров’я  
 виконкому міської ради К. МУРАШКО

Звіт про роботу управління праці та соціального  
захисту населення виконкому міської ради

Протягом 2016 року робота управління праці та соціаль-
ного захисту населення виконкому Криворізької міської ради 
(надалі управління) була спрямована на забезпечення ви-
конання державних та місцевих Програм соціального спря-
мування. Управління є розробником Програм соціального 
захисту окремих категорій мешканців міста та комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції 
на сході України, членів їх сімей та сімей загиблих у ході її 
проведення й забезпечує їх виконання.

Відповідно до Програми соціального захисту окремих 
категорій мешканців м. Кривого Рогу надано матеріальну 
підтримку ветеранам війни, громадянам, постраждалим уна-
слідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 
учасникам бойових дій в Демократичній Республіці Афга-
ністан, сім’ям військовослужбовців, які загинули або смерть 
яких пов’язана з участю (виконанням завдання) в антитеро-
ристичній операції, пропали безвісти в зоні проведення ан-
титерористичної операції на сході України або перебувають 
у полоні, мешканцям міста, яким виповнилося 100 і більше 
років, дітям-сиротам, дітям загиблих працівників органів 
внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій, сім’ям, які опи-
нилися в скрутному матеріальному становищі. Надано мате-
ріальну допомогу на лікування батькам, діти яких хворіють 
на фенілкетонурію; сім’ям, які виховують дітей-інвалідів, – на 
придбання підгузків; допомогу інвалідам-колясочникам для 
обладнання зручностями житлових приміщень; мешканцям 
міста у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг та ін.

Забезпечено виплату передбачених Програмою видатків 
на замовлення громадськими організаціями інвалідів спеці-
альних автобусів, що мають низький рівень підлоги, пандусів; 
фінансову підтримку Криворізьким міським організаціям та 
об’єднанням, надання окремим категоріям мешканців міста 
додаткових пільг.

На виконання заходів Програми у 2016 році з міського 
бюджету профінансовано 147,6 млн. грн., в тому числі 0,6 
млн. грн. в рамках конкурсу проектів місцевого розвитку 
«Громадський бюджет».

Взагалі протягом 2016 року надано матеріальну допомогу 
195,4 тис. мешканцям міста на загальну суму 130,9 млн. грн., 
в тому числі 4,6 млн. грн. 2993 мешканцям за рахунок суб-
венції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконан-
ня обласної міжгалузевої програми «Надання матеріальної 
допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету бюдже-
там міст і районів та об’єднаних територіальних громад на 
виконання доручень виборців депутатами обласної ради в 
2016 році».

Управління в межах повноважень забезпечує виконання 
заходів комплексної програми підтримки учасників антите-
рористичної операції на сході України, членів їх сімей та сі-
мей загиблих у ході її проведення. На ці цілі профінансовані 
видатки на загальну суму 28,0 млн. грн., в тому числі на:

виплату одноразової матеріальної допомоги сім’ям вій-
ськовослужбовців, які загинули під час участі (виконання за-

вдання) в антитерористичній операції (отримали 5 сімей) на 
суму 0,5 млн. грн.; сім’ям військовослужбовців, які пропали 
безвісти або знаходяться в полоні (10 сімей) – 1,0 млн. грн.;

виплату матеріальної допомоги на лікування військо-
вослужбовцям, які брали участь (виконували завдання) в ан-
титерористичній операції (3866 чол.) – 19,3 млн. грн.;

виплату матеріальної допомоги на вирішення соціаль-
но-побутових питань учасникам антитерорис-
тичної операції (2894 чол.) – 4,0 млн. грн.;

відшкодування фактичних витрат на опла-
ту вартості житлово-комунальних послуг, не-
залежно від форм власності житлового фонду, 
сім’ям військовослужбовців загиблих, померлих 
учасників АТО та тих, які знаходяться в полоні, 
або пропали безвісти, а також військовослуж-
бовців, які є учасниками антитерористичної 
операції (не отримали статус учасника бойових 
дій) в сумі 2,9 млн. грн.;

виготовлення та встановлення надгробків 
військовослужбовцям, які загинули під час учас-
ті (виконання завдання) в антитерористичній 
операції (8 сімей) – 0,1 млн. грн.

пільговий проїзд електротранспортом 
учасників антитерористичної операції, які не 
отримали статус «Учасник бойових дій» – 0,1 
млн. грн.;

інші видатки на загальну суму 0,1 млн. грн.
За рахунок цієї програми були забезпечені 

безкоштовним харчуванням у дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах та оздо-
ровлено дітей військовослужбовців, які беруть 

участь, загинули або пропали безві-
сти під час виконання завдань у зоні 
АТО на суму 2,3 млн. грн., будівництво 
пам'ятника воїнам АТО – 0,9 млн. грн.

З метою забезпечення своєчасних 
виплат грошової допомоги мешканцям 
міста управлінням у 2016 році було 
підготовлено 25 проектів рішень місь-
кої ради та 198 (у минулому році 108) 
проектів рішень виконкому міської 
ради. Від учасників антитерористичної 
операції, членів сімей загиблих фа-
хівцями управління прийнято і опра-
цьовано 6,8 тис. пакетів документів 
для надання матеріальної допомоги 
за рахунок коштів міського бюджету 
та забезпечено виплату цієї допомоги. 
Крім того, управлінням опрацьовано 
6136 заяв та документів мешкан-
ців міста для надання матеріальної  
допомоги на лікування, вирішення со-
ціальних питань, підготовлено 58 від-
повідних протоколів.

Продовжено роботу стосовно надан-
ня допомоги в облаштуванні свого житла зручностями меш-
канцям, які пересуваються за допомогою інвалідного візка. За 
2016 рік облаштовано зручностями житло 3 таких мешканців.

Міське управління організовує роботу комітету із забез-
печення доступності інвалідів та інших маломобільних гро-
мадян до об’єктів соціальної та транспортної інфраструктури, 
координаційної ради з соціальних питань. Протягом 2016 

Виконання Програми соціального захисту окремих категорій  
мешканців міста Кривого Рогу за 2014-2016 роки, тис. 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 2014-2016 роки, тис. грн.

Офіційно

16 434,5

31 188,1

16 954,3

4 979,6

147 570,6

31 193,0
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року у місті додатково облаштова-
но зручностями для інвалідів 317 
об’єктів.

Управлінням забезпечується фі-
нансування роботи «соціального 
таксі». З 2016 року перевезення 
здійснюють 2 спеціально обладнаних 
автомобіля (у 2014-2015 роках – 1 
автомобіль) – «соціальне таксі», які 
працюють на базі комунальних уста-
нов «Будинок милосердя «Затишок» 
та «Центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів у м. Кривому Розі». У 
2016 році розширено коло отриму-
вачів послуг «соціального таксі» та 
перелік місць відвідування. На сьо-
годні мають можливість скористатися 
вказаними послугами інваліди, діти-
інваліди, які пересуваються за допо-
могою інвалідних колясок або хворі 
на злоякісні новоутворення з обме-
женою здатністю до самостійного пе-
ресування, у виняткових випадках – малорухомі громадяни 
(хворі на злоякісні новоутворення або особи похилого віку 
без установленої групи інвалідності з обмеженою здатністю 
до самостійного пересування). Вказана категорія громадян 
отримала можливість додатково відвідувати, завдяки послу-
гам «соціального таксі», виконавчі органи місцевого само-
врядування, управління Пенсійного фонду України, судові ін-
станції, місця богослужіння (релігійних зібрань), кладовища, 
міграційні служби, реабілітаційні та спортивно-оздоровчі за-
клади. Протягом 2016 року надано 694 послуги «соціального 
таксі».

Управлінням за рахунок коштів міського бюджету про-
фінансовані компенсаційні виплати на загальну суму 753,7 
тис. грн. за пільговий проїзд в міському електро- та автотран-
спорті громадянам, яким було скасовано право на пільговий 
проїзд з 01.06.2015 та учасникам антитерористичної опера-
ції на сході України, які не отримали статус «учасник бойових 
дій». Також профінансовано пільговий проїзд на приміському 
залізничному транспорті на суму 500,0 тис. грн.

Управління є головним розпорядником коштів комуналь-
них установ «Будинок милосердя» і «Будинок милосердя 
«Затишок». Протягом 2016 року на утримання будинків та 
забезпечення належних умов перебування в них мешканців 
міста з міського бюджету по загальному фонду спрямовано 
7,0 млн. грн. Проводиться робота щодо виявлення та вла-
штування до будинків милосердя одиноких непрацездатних 
громадян, які потребують постійного стороннього догляду. У 
2016 році управлінням видано 34 путівки на поселення меш-
канців міста до будинків милосердя (у 2015 році – 36).

Фахівці управління співпрацюють з Центром соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів, Будинком нічного перебування, 

8 територіальними центрами соці-
ального обслуговування.

У рамках муніципального проек-
ту «Найкраще дітям» протягом 2016 
року видано 142 соціальні картки 
сім’ям, у складі яких є діти-інваліди 
або онкохворі діти, для отримання 
ними соціального дисконту – знижки 
на вартість товару, послуг. З початку 
впровадження проекту обслуговано 
4035 сімей, де виховуються діти-ін-
валіди та онкохворі діти.

 Управління забезпечує підготов-
ку матеріалів на засідання робочої 
групи з розгляду документів для по-
рушення клопотань про встановлен-
ня пенсій за особливі заслуги перед 
Україною. Станом на 01.01.2017 про-
ведено 21 засідання, на яких розгля-
нуто документи 137 громадян. Всьо-
го з початку дії Закону України «Про 
особливі заслуги перед Україною» 

такі пенсії отримують 6,3 тис. осіб.
Одним із напрямків роботи управлін-

ня є робота з вимушено переселеними 
особами. Міським управлінням забез-
печується підготовка документів на за-
сідання комісії з відбору та заселення 
зазначених осіб до транзитного містеч-
ка модульного типу. Протягом 2016 року 
підготовлено 49 протоколів, згідно з 
якими надано дозвіл на заселення 151 
особи. З міського бюджету управлінням 
відшкодовано за житлово-комунальні 
послуги, спожиті зазначеними громадя-
нами, 667,5 тис. грн.

Протягом 2016 року управлінням за 
рахунок субвенцій з державного бю-
джету профінансовано пільг та субсидій 
мешканцям міста на оплату житлово-ко-
мунальних послуг на загальну суму 607,3 
млн. грн. З 662 підприємствами та орга-
нізаціями міста, які надають житлово-
комунальні послуги, укладено договори 
на відшкодування наданих громадянам 
пільг, що на 172 більше, ніж у 2015 році.

Також у 2016 році робота управління 
була спрямована на забезпечення у ме-
жах своїх повноважень дотримання за-
конодавства про працю та зайнятість населення на підпри-
ємствах, установах та організаціях міста.

Зокрема, на реалізацію заходів щодо:
– погашення заборгованості з виплати заробітної плати;

– вирішення питань соціально-трудових відносин між ро-
ботодавцями та найманими працівниками;

– удосконалення оплати праці, а саме дотримання 
суб’єктами господарювання мінімальних державних гарантій 
в оплаті праці;

– забезпечення зайнятості безробітної категорії населен-
ня міста, в тому числі внутрішньо переміщених осіб з тим-
часово окупованої території України та демобілізованих 
учасників АТО;

– здійснення контролю за охороною праці та проведен-
ням атестації робочих місць працівників.

З метою посилення правових засобів захисту працюючих 
громадян у 2016 році було продовжено адресну роз’яснювальну 
роботу серед суб’єктів підприємницької діяльності щодо лега-
лізації праці найманих працівників. 

Станом на 01.01.2017 міським і районними управління-
ми праці та соціального захисту населення обстежено 2  424 
суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які вико-
ристовують найману працю, легалізовано працю 312 найманих 
працівників, що становить 79% від виявлених «тіньових» трудо-
вих відносин. Зокрема фахівцями міського управління проведе-
но роз’яснювальну роботу серед 192 суб’єктів господарювання 

– фізичних осіб. Виявлено 26 суб’єктів 
господарювання, які використовували 
працю 32 найманих працівників без 
належного оформлення трудових від-
носин. Легалізовано працю 29 найманих 
працівників, що становить 91% від вияв-
лених неоформлених працівників.

На виконання міських заходів 
щодо поліпшення стану безпеки, гігі-
єни праці та виробничого середовища 
спеціалістами міського й районних 
управлінь праці та соціального за-
хисту населення перевірено 163 під-
приємства з питань додержання вимог 
законодавства з охорони праці, взято 
участь у 3 сумісних комплексних та 
цільових перевірках та в роботі 54 
комісій зі спеціального розслідування 
нещасних випадків на виробництві.

Протягом минулого року управлін-
ням розглянуто 2447 письмових звер-
нень громадян з різних питань, надано 
близько 200 роз’яснень, в тому числі 
щодо порядку призначення субсидії 
(до програми житлових субсидій за-
лучено понад 130 тисяч сімей) через 
друковані засоби масової інформа-

ції та телерадіокомпанії, порталі «Криворізький ресурсний 
центр», офіційному веб-сайті виконкому міської ради.

Начальник управління праці та соціального захисту 
населення виконкому міської ради І. БЛАГУН

Звіт про роботу управління освіти і науки  
виконкому міської ради

Спільними зусиллями органів місцевого самоврядування та 
громадськості вирішуються питання реформування освітньої 
галузі та створення безпечних і сприятливих умов у навчаль-
них закладах міста.

Мережа навчальних закладів становить 340, з них: до-
шкільних – 151, загальноосвітніх – 146, позашкільних –30,  
1 міжшкільне навчально-виробниче об'єднання, 10 ДЮСШ, 2 
оздоровчих табори. Для забезпечення функціонування закладів 
витрачено кошти в сумі 1 млрд. 340 млн. грн., у тому числі, кошти 
освітньої субвенції з державного бюджету 505,3 млн. грн.

Видатки на соціально-захищені статті міського бюджету у 
2016 році склали 1 млрд. 285,3 млн. грн., що становить 95,9% 
від усіх видатків та на незахищені статті міського бюджету по 
галузі «Освіта» – у сумі 54,7 млн. грн., що становить 4,1% від 
запланованих видатків. Ці кошти направлені на нагальні по-
треби галузі, у першу чергу на утримання в належному стані за-
кладів освіти. За цей період проведено невідкладні капітальні 
ремонти у 47 закладах на суму 31,3 млн. грн. та поточні ре-
монти у 116 закладах на суму 16 млн. грн., а саме: на ремонти 
покрівель шкіл та дитячих садків, спортивних залів, санвузлів, 
системи опалення. Замінено близько 3 тис. застарілих вікон на 
сучасні енергоефективні.

З метою поліпшення і зміцнення матеріально-технічної 
бази навчальних закладів було придбано велопарковки, вело-
сипеди, електричні плити, пральні машини, музичну та теле-
візійну апаратуру, лічильники тепла та газу, електричні котли, 
холодильне обладнання, комп’ютерну та мультимедійну техні-
ку, поповнено бібліотечні фонди на суму 7 млн. 635,2 тис. грн.

На виконання доручень виборців депутатами обласної 
ради за рахунок коштів субвенції оновлено в навчальних за-
кладах обладнання та предмети довгострокового користуван-
ня на суму 2 млн. 661,6 тис. грн., за рахунок коштів проектів 
місцевого розвитку «Громадський бюджет» на загальну суму 
2 508,3 тис. грн.

Виплачено 100% щорічної винагороди педагогічним пра-
цівникам згідно зі ст.57 Закону України «Про освіту» в сумі 
20,8 млн. грн., а також виплачено матеріальну допомогу біблі-
отекарям для вирішення соціально-побутових питань у сумі 
286,0 тис. грн.

За кошти міського бюджету (в сумі 28,6 млн.грн.) здійсню-

валася організація гарячого харчування для всіх учнів 1-4-х 
класів та дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти, які за-
лишилися без батьківського піклування, інваліди дитинства, 
діти з малозабезпечених та багатодітних сімей). Використано 
1 млн. 207,7 тис.грн. на безкоштовне харчування дітей, бать-
ки яких брали або беруть участь в проведенні АТО на сході 
країни.

Існуюча мережа дошкільних закладів міста охоплює до-
шкільною освітою 95% дітей віком від 2-х до 6-ти років. На 
утримання дошкільних закладів у поточному році направлено 
431,2 млн. грн.

У 2016 році вартість перебування однієї дитини в дошкіль-
ному закладі для міського бюджету складала 17 тис. 702 грн., 
70% вартості якого сплачувалося з міського бюджету.

Відкрито 8 додаткових груп у діючих дошкільних навчаль-
них закладах та завершено реконструкцію ДНЗ №20 на 75 
місць у Покровському районі.

У загальноосвітніх навчальних закладах міста навчаються 
64 143 учні. Відкрито 2 531 клас (у 2015 році – 2 494), середня 
наповнюваність класів у загальноосвітніх школах міста скла-
дає – 26,4 проти 26,2 у минулому році.

Профільним навчанням охоплено 6,5 тис. старшокласників. 
Серед усіх профілів навчання найпоширенішими є «Українська 
філологія», за яким працюють 35 закладів, та «Інформаційно-
технологічний» – 24 заклади.

Результати державної підсумкової атестації з української 
мови засвідчили, що криворізькі випускники вдвічі підви-
щили показники якості навчання з 39% в 2015 році до 61% у 
2016 році. На 60% зросла кількість випускників, які отримали 
12 балів. Найвищу якість результатів ЗНО продемонстрували 
випуск ники криворізьких гімназій №№95, 91, 49, 127, Цент-
рально-Міської гімназії, спеціалізованих шкіл №20 та №71, 
НВК №35 «Імпульс», криворізьких гуманітарно-технічного 
ліцею №129, природничо-наукового, науково-технічного ме-
талургійного №81, Жовтневого і Центрально-Міського ліцеїв, 
загальноосвітніх шкіл №№41, 43, 73, 60, 79,103, 114, 130.

У районних предметних олімпіадах взяли участь 5548 учнів 
6-11 класів, з них стали переможцями 1644; на міському ета-
пі з 1405 учнів здобули перемогу 455. Найкращі результати 
показали учні Криворізького гуманітарно-технічного ліцею 

№129 (59 переможців з 14 предметів), Криворізького Жовт-
невого ліцею (45 переможців із 10 предметів) та КЦМЛ (30 
переможців із 12 предметів).

196 школярів брали участь в обласних олімпіадних зма-
ганнях, з них 153 стали переможцями. 65% перемог здобули 
представники Покровського та Довгинцівського районів. Кри-
ворізькі інтелектуали у командному заліку стали абсолютни-
ми переможцями обласних олімпіад з астрономії, української 
мови та літератури, правознавства, російської, іспанської мов, 
мови івриту, трудового навчання. 18 школярів у складі команд 
Дніпропетровської області виступили на Всеукраїнських олім-
піадах з 10 предметів (української мови та літератури, матема-
тики, правознавства, біології, географії, фізики, інформатики, 
англійської, німецької, іспанської мов). Переможцями визнано 
9 учнів.

На базі навчальних закладів міста діє 63 шкільні учнівські 
наукові товариства (охоплено майже 1200 учнів 5-11 кла-
сів).

У 2016 році 90 старшокласників стали переможцями ІІ (об-
ласного) відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. 15 
учнів увійшли до збірної області на загальнонаціональному 
етапі, 9 із них посіли призові місця, з яких учень КЗШ №41 
удостоєний звання стипендіата Президента України.

У Рік англійською мови в Україні активізовано співпрацю 
навчальних закладів з Британською та Американською рада-
ми у питаннях удосконалення викладання англійської мови, 
реалізації проекту «Вчителі англійської мови – агенти змін» 
та інше. Серед 140 загальноосвітніх навчальних закладів ан-
глійська мова вивчається у 139 закладах, німецька мова у 60, 
французька у 12, іспанська в КСШ №71, польська у КЗШ №№7, 
103, іврит у НВК Центрально-Міського району.

Проведено моніторинги якості освіти: всеукраїнського рів-
ня – 1, обласного – 4 та міського рівня –11 (профільної мате-
матичної освіти учнів 10-11 класів, математичної грамотності 
учнів 6-10 класів, з української мови серед учнів 9 класів), 
якими було охоплено 5 255 учнів.

З метою раннього виявлення, діагностики та визначення 
програми подальшого навчання дітей з особливими освітніми 
потребами Криворізька міська психолого-медико-педагогічна 

Офіційно
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консультація у 2016 році провела 135 засідань, продіагносто-
вано 2310 дітей, з яких дошкільного віку – 1636, шкільного 
– 674.

Продовжено спільну роботу з Німецьким товариством між-
народного співробітництва «GIZ» із впровадження проектів 
«Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій», «Fair 
Play – Чесна гра». У конкурсі в рамках Проекту «Спеціальна 
ініціатива «Україна» 6 освітніх закладів міста: КЗШ №№55, 
103, 122, 125, КНВК №35, КНТМЛ №81 отримали сучасне об-
ладнання для проведення тренінгових занять.

Міжнародна співпраця загальноосвітніх навчальних за-
кладів здійснюється за напрямами: організація мовної прак-
тики в країнах Європи (9 закладів), участь у міжнародних 
освітніх конференціях скайп-нарадах, онлайн-конференціях, 
вебінарах (16 закладів), співпраця з міжнародними освітніми 
організаціями (Британська Рада, Корпус Миру, Альянс Фран-
сез, Гете-Інститут (15 закладів), участь учнів у міжнародній 
проектній діяльності (15 закладів), участь учнів у проектах 
на отримання німецькомовного диплому А1, А2, В2, С1 (6 за-
кладів), листування через Інтернет з однолітками із Європи 
та США (32 заклади), з міжнародними організаціями (27 за-
кладів освіти).

Експериментальні дослідження на всеукраїнському рівні 
здійснюють 16 навчальних закладів, на обласному – 33.

За рахунок державного і місцевого бюджетів, спонсорських 
коштів у загальноосвітніх навчальних закладах встановлено й 
використовуються 170 навчальних комп’ютерних комплексів 
(НКК) та отримано нові 230 комп’ютерів з ліцензійним про-
грамним забезпеченням у 17 навчальних закладах.

 Удосконалюється фахова майстерність педагогів міста.
У 2016 році було продовжено роботу щодо підвищен-

ня рівня комп’ютерної грамотності вчителів за програмами  
«Intel@. Навчання для майбутнього» «Проектна діяльність в 

інформаційно-освітньому середовищі ХХІ століття» та «Соці-
альні сервіси Веб-2.0 у навчально-виховному процесі». Прове-
дено конкурси на кращі цифрові освітні ресурси для педагогів, 
сайтів шкіл.

У 2016 році було проатестовано 1745 педагогічних праців-
ників, із них 1140 педагогів загальноосвітніх навчальних за-
кладів, 508 – дошкільних та 99 – позашкільних. 754 педагогам 
встановлено (підтверджено) вищу кваліфікаційну категорію, 
277 – присвоєно (підтверджено) педагогічне звання «вчитель-
методист», 179 – «старший учитель».

Призерами обласного конкурсу педагогічної майстернос-
ті «Учитель року» стали вчителі історії «Навчально-виховний 
комплекс із поглибленим вивченням іноземних мов – до-
шкільний навчальний заклад» та англійської мови КЗШ №44.

Переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
педагогічної майстерності працівників позашкілля «Джерело 
творчості» в номінації «Керівник гуртка – 2016» стали 3 педа-
гога з МПДЮТ «Горицвіт», ПДЮТ Центрально-Міського району 
та СЮН Покровського району.

У літній період працювало 123 (2015 рік – 117) тимчасових 
табори відпочинку з денним перебуванням, у яких відпочила 
20 461 дитина (2015 рік – 18 261).

У комунальних позашкільних закладах «Дитячий оздоров-
чий табір «Слава» та «Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» 
було оздоровлено 2 825 дітей пільгових категорій (діти-сиро-
ти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; 
діти, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах; 
обдаровані – діти, батьки яких перебувають у зоні проведення 
АТО; діти зі східних областей України; діти з багатодітних та 
малозабезпечених родин), що більше ніж у 2015 році.

У навчальних закладах діють 78 музеїв і музейних кімнат 
та активізується діяльність волонтерських загонів. Досвід му-
зейної справи у навчальних закладах міста було представлено 

на Всеукраїнському семінарі-практикумі, що проходив на базі 
музеїв КЗШ №№68, 120, КГ №№91, 95, Криворізького коледжу 
Національного авіаційного університету.

Протягом навчального року учнівська молодь міста стала 
учасниками, призерами та переможцями 90 міських, 104 об-
ласних, 82 всеукраїнських та 38 міжнародних заходів, конкур-
сів, фестивалів, змагань, акцій, проектів за різними напрямами 
виховної роботи та позашкільної освіти. У 30 позашкільних на-
вчальних закладах міста здобували позашкільну освіту 21986 
вихованців за різними напрямами виховної роботи та поза-
шкільної освіти, серед яких 1204 дитини пільгових та 253 об-
лікових категорій.

Продовжується змістовна просвітницька робота з пропа-
ганди Правил дорожнього руху і пожежної безпеки, зі ство-
реними у школах 135 загонами юних інспекторів руху та 105 
дружинами юних пожежних. Переможцем на Всеукраїнських 
змаганнях загонів Юних інспекторів руху в 2016 році стала 
команда КЗШ №85.

У місті функціонує 14 професійно-технічних навчальних 
закладів державної форми власності, підпорядкованих Мініс-
терству освіти і науки України, серед яких 7 професійних ліцеїв 
та 7 центрів професійної освіти з контингентом біля 7 тисяч 
учнів (6977 осіб), фінансування яких здійснювалося за міський 
бюджет. Мережа вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акре-
дитації представлена 30 навчальними закладами.

Освіта міста функціонує та розвивається стабільно, актив-
но впроваджуються та розповсюджуються кращі практики та 
досвід роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладів, має визначні результати у заходах все-
українського та міжнародного рівнів, тримає лідерство та під-
тверджує звання «Флагман освіти України».

В.о. начальника управління освіти і науки  
виконкому міської ради Т. КРІПАК

Звіт про роботу комітету у справах сім'ї і молоді  
виконкому міської ради

1. Реалізація державної молодіжної політики
Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним 

напрямом діяльності держави і здійснюється: в інтересах 
молодої людини, суспільства, держави; з урахуванням мож-
ливостей України, її економічного, соціального, історичного, 
культурного розвитку і світового досвіду державної підтрим-
ки молоді.

У Кривому Розі проживає близько 200 тис. молодих грома-
дян віком від 14 до 35 років, що становить 32% від загальної 
кількості населення міста, з яких: студентської молоді – 32 тис., 
робітничої – 100 тис., учнівської – 60 тис.

З метою проведення цілісної молодіжної політики в місті, 
створення сприятливих умов для життєвого самовизначення 
й самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем у 
місті прийнято Програму «Нова генерація Кривого Рогу» на 
2016-2020 роки.

У 2016 році в рамках реалізації Програми «Нова генерація 
Кривого Рогу» молоддю міста були організовані та проведені 
ряд заходів:

– двотижнева акція «Здай кров – збережи життя дитині», 
головною метою якої було надання допомоги онкохворим ді-
тям;

– напередодні 1 вересня 2016 року стартував другий етап 
проекту «Література на колесах» – «Вірші рідного міста», де 
на листівках, розміщених у міському електротранспорті, на-
друковані твори криворізьких поетів;

– у жовтні 2016 року комітет у справах сім'ї і молоді відгук-
нувся на прохання благодійного фонду «Ти не один» і допоміг 
спільно з молодіжним виконкомом розмалювати ігрову кімна-
ту та їдальню неврологічного відділення в рамках реалізації 
проекту «Покращення умов перебування дітей та створення 
ігрової кімнати у дитячих відділеннях комунального закладу 
«Криворізька міська клінічна лікарня №8» Дніпропетровської 
обласної ради»;

– спільно з громадською організацією «Асоціація допомоги 
людям з розладами спектру аутизму – КР» були організовані 
розважальні заходи для дітей з особливими потребами;

– в рамках акції «Студенти – дітям» були організовані ново-
річні привітання для вихованців комунального закладу «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей №1» Криворізької 
міської ради.

Реалізуючи у місті державну програму національно-патріо-
тичного виховання, комітетом у справах сім'ї і молоді спільно 
з громадською організацією «СІЧ» проводяться заходи, спря-
мовані на виховання у молоді національної свідомості, істо-
ричної пам’яті, громадянської позиції, патріотизму, готовності 
захищати Батьківщину, любові до рідного краю.

Комітет у справах сім'ї і молоді виконкому міської ради 
співпрацює з громадською організацією «КВН-48» у про-
веденні ігор Криворізького Кубку КВК за участю учнівської, 
студентської, робітничої молоді Кривого Рогу та інших міст 
України.

Щорічно організовуються конкурси фахової майстерності 
серед учнівської та робітничої молоді міста «Кращий за про-
фесією». У 2016 році в конкурсі взяли участь 80 учнів профе-
сійно-технічних навчальних закладів.

У місті здійснюється підтримка творчого потенціалу пред-
ставників обдарованої молоді, які беруть участь у Всеукраїн-
ському фестивалі-конкурсі естрадних співаків «Мелодія кохан-
ня» та фестивалі народної творчості «Весна Рудани – 2016».

З метою залучення молоді до підприємницької діяльності, 
сприяння створенню та забезпеченню діяльності молодіжних 
підприємств, комітетом у справах сім'ї і молоді та управлінням 
розвитку підприємництва виконкому міськради приймаються 
бізнес-проекти для участі у конкурсі підприємницької діяль-
ності серед молоді «Бізнес-план». Кращі 5 учасників конкурсу 
«Бізнес-план 2016» були нагороджені під час урочистого при-
йому кращої студентської молоді міста міським головою до 
Дня студенів.

Первинна соціальна профілактика асоціальних явищ у мо-
лодіжному середовищі – один з основних напрямів роботи 
комітету у справах сім'ї і молоді, тому на базі навчальних за-
кладів та на підприємствах міста проводяться профілактичні 
заходи з використанням різних методів і форм.

Щорічно отримують муніципальні іменні стипендії імені  
Г.І. Гутовського та О.М. Поля 60 студентів вищих навчальних за-
кладів та 8 учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Традиційно напередодні Дня Святого Миколая Чудотворця 
вручаються 200 відзнак та премій Криворізького міського го-
лови обдарованим дітям і молоді.

Члени молодіжного виконкому займають активну життєву 
позицію: беруть участь у проведенні міських заходів, є ініціа-
торами та організаторами власних соціальних проектів, акцій 
та заходів для дітей і молоді Кривого Рогу. У реалізації сво-
їх ініціатив молодіжний виконком тісно співпрацює з такими 
громадськими організаціями, як: ГО «СІЧ» м. Кривого Рогу, ГО 
«Асоціація допомоги людям з розладами спектру аутизму – 
КР», ГО «Об'єднання солдатських матерів Криворіжжя», благо-
дійним фондом «Ти не один».

2. Реалізація державної сімейної політики
Одним із напрямів роботи комітету у справах сім’ї і молоді 

є робота з багатодітними сім’ями та сім'ями різних категорій.
Станом на 1 січня 2017 року у нашому місті налічується 

3 433 багатодітні родини, в яких виховується 11 621 дитина, 
молодих сімей – 47 тисяч.

Комітетом у справах сім’ї і молоді для сімей у 2016 році 
проводилися міські акції, такі як: до Дня сім’ї, Дня матері, з на-
годи новорічних та Різдвяних свят, до 1 вересня. Всього було 
залучено:

– 139 багатодітних родин – Дня сім’ї та Дня матері;
– 100 дітей з багатодітних сімей, які пішли до 1 класу, отри-

мали шкільні рюкзаки;
– 705 дітей з багатодітних, внутрішньо переміщених, бать-

ки яких загинули, або знаходяться в зоні проведення АТО ро-
дин – до новорічних і Різдвяних свят.

Вже не перший рік у місті в закладах освіти безкоштовно 
харчуються не лише діти початкової школи, але й діти з бага-
тодітних сімей, які навчаються у 5-11 класах. Протягом 2016 
безкоштовно харчувалася 501 дитина.

Також протягом року комітетом проводились акції: «День 
народження міста – день народження моєї сім’ї» (для моло-
дих подружжів – травень) та «Дитячий майданчик мого міста» 
(червень, серпень – охоплено 300 дітей).

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, в яких 
виховуються діти-інваліди, сімей, батьки яких загинули, або 
знаходяться у зоні проведення АТО. У березні 2016 року з на-
годи Міжнародного жіночого дня 8 березня комітетом було 

проведено міський захід для жінок – активісток громадських 
організацій міста. До святкового концерту було запрошено 225 
жінок. 30 жінок були відзначені нагородами від міського голо-
ви та отримали цінні подарунки.

Проводиться роз’яснювальна робота щодо підготовки до-
кументів на присвоєння почесного звання «Мати-героїня». 
Станом на 01.01.2017 року у місті Кривому Розі дане звання 
мають 178 жінок, які народили та виховали до 8-річного віку 
п’ять і більше дітей. 2 жінки отримали звання у 2016 році.

Не залишаються поза увагою і творчі сім’ї нашого міста.
20.05.2016 у Палаці дитячої та юнацької творчості «Друж-

ба» (Довгинцівський район) відбувся гала-концерт ХVІІ місько-
го фестивалю сімейної творчості «Родинне коло».

21.05.2016 року в парку ім. Артема у рамках проведення 
Дня Європи відбувся конкурс серед сімей «Тато, мамо, я – ко-
зацька сім’я».

З нагоди Дня незалежності України проводився міський 
конкурс серед молодих сімей «Злагода в родині – багатство 
України» (у Палаці дитячої та юнацької творчості «Дружба»).

Комітетом у справах сім'ї і молоді постійно проводиться 
робота щодо виконання Закону України «Про попередження 
насильства в сім’ї».

З кожним роком більш результативним у місті стає 
консультативно-роз’яснювальна робота серед сімей, внаслідок 
чого збільшилася кількість громадян, які звернулися до відпо-
відних служб зі своїми проблемами з приводу насильства в 
сім’ї.

В місті продовжує свою роботу ресурсний центр примирен-
ня та корекційно-відновлювальних програм, в якому особи, що 
вчинили насильство в сім'ї, та особи, які зазнали насильство, 
мають змогу пройти корекційні програми.

Також комітет у справах сім’ї і молоді працює у напрямку 
попередження торгівлі людьми та недопущення гендерної не-
рівності.

Велика увага у даному питанні приділяється дівчатам з 
числа дітей-сиріт. З ними постійно проводяться профілактичні 
бесіди.  Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді здійснюється соціальний супровід таких дівчат (за їх 
бажанням).

Вже традиційним стало проведення у листопаді міських за-
ходів за темою «16 днів проти гендерного насильства», в яких 
приймають участь студенти, школярі, робітнича молодь.

За 2016 рік проведено більше 200 заходів щодо поперед-
ження насильства в сім'ї, до яких залучено близько 30 тисяч 
осіб.

3. Організація оздоровчої кампанії в місті
У місті мешкає понад 50 тис. дітей шкільного віку і головне 

завдання завжди полягало в тому, щоб якомога більше дітей 
забезпечити протягом літа оздоровленням та відпочинком. 
Улітку 2016 року різними формами оздоровлення й відпо-
чинку дітей було охоплено 35 тисяч 209 дітей (планувалося 
оздоровити та забезпечити відпочинком протягом літа 26 ти-
сяч 218 дітей).

Упродовж червня-липня 2016 року, відповідно до пропози-
цій батьків, на базі загальноосвітніх та позашкільних навчаль-
них закладів працювало 123 табори з денним перебуванням, 
основним завданням яких було – організація змістовного до-
звілля дітей в межах міста. До організованих форм відпочинку 
була залучена 20 тис. 491 дитина.

530 дітей, які виховуються в сім’ях, що опинилися в складних  

Офіційно
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життєвих обставинах і перебувають на обліку в службах у 
справах дітей виконкомів районних у місті рад мали змогу від-
відувати табори з денним перебуванням та отримувати без-
коштовне харчування.

У 3-х дитячих оздоровчих таборах, що належать до кому-
нальної власності міста, улітку 2016 року було оздоровлено 3 
тис. 527 дітей пільгових категорій та дітей працівників кому-
нальних підприємств міста.

Діти пільгових категорій, які мешкають у нашому місті, 
протягом року мають змогу оздоровлюватися в комуналь-
ному закладі «Дитячий оздоровчий центр соціальної ре-
абілітації санаторного типу «Перлина Придніпров’я» Дні-
пропетровської обласної ради», Державному підприємстві 
«Український дитячий центр «Молода гвардія», Державному 
підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Артек», 

в дитячих спеціалізованих санаторіях Міністерства охорони 
здоров’я.

Окрім того 16 дітей пільгових категорій були оздоровлені 
в дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 
«Одіссей». Путівки надійшли місту через департамент соціаль-
ного захисту населення облдержадміністрації.

Значну роль в оздоровленні дітей відіграють підприємства 
міста та галузеві міські комітети профспілок.

У поточному році в дитячих оздоровчих таборах, які на-
лежать підприємствам металургійної та гірничодобувної про-
мисловості, пансіонатах, профілакторіях, базах відпочинку 
підприємств міста було оздоровлено 8 тис. 489 дітей.

Пріоритетними напрямами роботи комітет у справах сім'ї і 
молоді виконкому міськради на 2017 рік залишаються:

– національно-патріотичне виховання молоді;

– підтримка багатодітних сімей та сімей пільгових категорій;
– підготовка молоді до сімейного життя та підтримка мо-

лодих сімей;
– профілактика негативних проявів у молодіжному середо-

вищі, запобігання злочинності, наркоманії, пропаганда здоро-
вого способу життя;

– підтримка творчо-обдарованої молоді;
– розвиток фізкультурно-спортивної роботи, духовності, 

моральності, любові та шанобливого ставлення до рідного 
міста;

– запровадження та виплата стипендій імені В.Бизова для 
молодих науковців та В.Гурова для студентів та учнів навчаль-
них закладів міста гірничо-металургійного профілю.

Голова комітету у справах сім'ї і молоді  
виконкому міської ради С. ЛАВРЕНКО

Звіт про роботу служби у справах дітей  
виконкому міської ради

Соціальний захист дітей і подолання бездоглядності та без-
притульності серед них є предметом постійної уваги служби у 
справах дітей, яка разом з іншими державними структурами 
та органами влади займається вирішенням питань дитинства 
в місті і працює над реалізацією основних законодавчих до-
кументів: Законів України «Про забезпечення організацій-
но-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про охорону ди-
тинства», «Про попередження насильства в сім’ї», Постанови 
Верховної Ради України «Про дитячу безпритульність в Україні 
та шляхи подолання цього явища», інших законодавчих актів, 
рішень міської ради та її виконкому.

Станом на 01.01.2017 у місті проживає понад 123 тис. дітей 
віком до 18 років. З них 1802 – це діти-сироти та діти, по-
збавлені батьківського піклування. Слід зазначити, що завдяки 
злагодженій співпраці усіх структур, кількість дітей даної ка-
тегорії у нашому місті за останні п’ять років зменшилася більш 
ніж 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

2011 2 232 271 51 220
2012 2 117 273 15 258
2013 2 030 226 10 216
2014 1 938 232 10 222
2015 1873 258 17 231
2016 1802 256 24 232

У 2016 році на місцевому обліку з усиновлення в службах у 
справах дітей виконкомів районних у місті рад перебуває 365 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З 
них 34 дитини було усиновлено, на інших дітей були складені 
анкети й направлені до служби у справах дітей Дніпропетров-
ської обласної державної адміністрації для постановки на ре-
гіональний облік з усиновлення.

Рік
Кількість усиновлених дітей

Усього
громадянами

України іноземних держав
2011 76 50 26
2012 59 52 7
2013 61 47 14
2014 62 40 22
2015 45 33 12
2016 41 35 6

Перевага віддається національному усиновленню.
Пріоритетною формою влаштування дітей є їх передача 

на виховання в сім’ю: на усиновлення, під опіку, у прийомні 
сім’ї або дитячі будинки сімейного типу. У місті функціонує 12 
дитячих будинків сімейного типу, у яких виховуються 66 дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 58 при-
йомних сімей, у яких виховуються 111 дітей. Всього 177 ви-
хованців.

З метою заохочення та підтримки прийомних батьків та 

батьків-вихователів рішенням Криворізької міської ради було 
затверджено Програму захисту прав дітей та розвитку сімей-
них форм виховання в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки, на 
виконання якої у 2016 році вищезазначену допомогу отрима-
ли 5 прийомних сімей (в 2009 – 7, в 2010 – 6, в 2011 – 3, в 
2012 – 27, в 2013 – 9, в 2014 – 4, 2015 – 8).

Служби у справах дітей виконкомів районних у місті 
рад забезпечують своєчасне внесення в єдину інформа-
ційно-аналітичну систему «Діти» достовірної інформа-
ції щодо обліку дітей, які залишилися без батьківського  
піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних 
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихо-
вателів і дітей, які опинилися в складних життєвих обстави- 
нах.

На сьогоднішній день з 1 802 дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, 1 653 виховуються в сім’ях гро-
мадян. Перевагу громадяни надають таким формам влашту-
вання дитини як опіка чи піклування, які є для України більш 
традиційними.

У місті працюють два центри соціально-психологічної реа-
білітації дітей, розрахованих на перебування в них 110 дітей. 
Дана мережа закладів повністю задовольняє потреби міста. 
Протягом 2016 року в закладах пройшли реабілітацію 347 ді-
тей.

Кожна дитина, направлена до закладу, проходить певний 
адаптаційний період, першочерговою метою якого є ви-
вчення її особистості. У закладах створені необхідні умови 
для утримання, навчання та виховання дітей, медичного об-
слуговування вихованців, індивідуальної профілактичної 
роботи, до якої залучаються медичні, педагогічні, соціальні 
фахівці, працівники правоохоронних органів, керівники 
гуртків. Раз на квартал проводяться психолого-педагогічні 
консиліуми, на яких аналізується динаміка поведінки дітей 
під час реабілітаційного процесу та планується подальший їх  
супровід.

Згідно з обліком житла, який ведеться службами у спра-
вах дітей міста, у м. Кривому Розі за 1247 дітьми-сиротами та  
дітьми, позбавленими батьківського піклування зберігаються 
житлові приміщення. 307 дітей є власниками та співвласника-
ми житла, 940 мають право користування, 550 дітей – не ма-
ють житла. У разі, якщо дитина-сирота або дитина, позбавлена 
батьківського піклування, є єдиним правонаступником житла, 
вирішується питання оформлення цього житла на ім’я дитини. 
Так, протягом 2016 року 17 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. Питання постановки на квар-
тирний облік таких дітей вирішується при досягненні ними 
16-річного віку: в місті на обліку перебуває 119 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 620 осіб з 
їх числа.

У 2016 році прийнято Програму захисту прав дітей та роз-
витку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016-
2020 роки, згідно з якою у 2016 році капітально відремонтова-
но 4 квартири, єдиними власниками або користувачами яких 
є діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування. 
Усього коштом міського бюджету вже відремонтовано 40 та-

ких квартир.
З метою ефективного використан-

ня житла, яке зберігається за дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, в оренді 
перебуває 16 квартир. Орендатори 
квартир не тільки своєчасно сплачу-
ють житлово-комунальні послуги, під-
тримують у робочому стані санітар-
но-технічне обладнання, а й вносять 
відповідну орендну плату за користу-
вання житлом.

У місті ведеться претензійно-по-
зовна робота зі стягнення у судовому 
порядку заборгованості за житлово-
комунальні послуги та енергоносії по 
квартирам дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, в яких 

зареєстровані та проживають позбавлені батьківських прав 
батьки дітей та їх родичі.

Постійно аналізується стан заборгованості по сплаті за ко-
мунальні послуги та використані енергоносії. Протягом остан-
ніх років підприємствами – постачальниками комунальних 
послуг та енергоносіїв, за клопотаннями виконкомів районних 
у місті рад проводиться послідовна робота по зменшенню сум 
заборгованостей за житлові приміщення, які належать дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Ведеться робота щодо зняття з реєстрації осіб, які тривалий 
час не проживають в житлових приміщеннях, що зберігаються 
за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського пі-
клування. Протягом поточного року районними судами міста 
задоволені 3 позовні заяви органів опіки та піклування ви-
конкомів районних у місті рад щодо зняття з реєстрації таких 
громадян. Також ухвалено 2 судових рішення щодо реєстрації 
місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, в житлових приміщеннях, за місцем реє-
страції позбавлених батьківських прав батьків дітей. Завдяки 
цій роботі з’являється можливість капітально відремонтувати 
дитячі квартири та здавати в оренду, чим забезпечити їх ефек-
тивне збереження.

В місті з року в рік збільшується кількість дітей, охоплених 
оздоровленням і організаційними формами відпочинку.

Щороку в літній період в дитячих закладах відпочинку, які 
працюють на базі навчальних закладів міста, безкоштовно 
харчуються та відпочивають діти, які опинилися в складних 
життєвих обставинах та перебувають на обліку в службах у 
справах дітей.

Улітку 2016 року, під час роботи дитячих закладів відпочин-
ку, безкоштовним харчуванням та відпочинком було охоплено 
530 дітей цієї категорії. На організацію їх безкоштовного хар-
чування було виділено 108 044 грн.

Крім безкоштовного харчування для дітей був організова-
ний різнобічний відпочинок, діти мали можливість змістовно 
проводити час: відвідувати спортивні заклади, культурно-роз-
важальні центри, ходити в походи тощо.

В літній період 2016 року оздоровленням та відпочинком 
було охоплено 170 дітей з прийомних сімей та дитячих будин-
ків сімейного типу.

За відмінне навчання стипендії Дніпропетровської облас-
ної державної адміністрації отримало 27 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

До Міжнародного дня захисту дітей (01 червня) у всіх ра-
йонах міста проведено святкові заходи. В них узяли участь 
учні загальноосвітніх шкіл, діти пільгових категорій, які пере-
бувають на повному державному утриманні та виховуються в 
дитячих будинках, школах-інтернатах, центрах соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей.

Четвертий рік поспіль у місті відбувся міський родинний 
фестиваль «З любов’ю в кожне серце», в якому взяли участь 
вихованці прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 
та діти, які виховуються під опікою.

З метою запобігання бездоглядності та безпритульності 
дітей, профілактики правопорушень серед них у 2016 році 
службами у справах дітей спільно з підрозділами ювенальної 
превенції було проведено 945 рейдів «Діти вулиці» та рейдів 
по обстеженню об’єктів торгівлі на предмет виявлення фактів 
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповно-
літнім. У ході їх проведення було виявлено 59 дітей.

За результатами рейдів: влаштовано до центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей 26 дітей, 3 дитини передано 
батькам, 30 дітей попереджено. Службами у справах дітей іні-
ційовано притягнення до адміністративної відповідальності за 
ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
18 батьків, решту батьків – попереджено.

Одним із головних завдань соціальних служб і структур, які 
працюють в інтересах дітей, є соціальний захист дітей, які опи-
нилися в складних життєвих обставинах.

Станом на 01.01.2017 на обліку в службах у справах дітей 
виконкомів районних у місті рад перебуває 894 дитини, які 
опинилися в складних життєвих обставинах і виховуються в 
530 сім’ях.

Упродовж 2016 року службами у справах дітей із залучен-
ням суб’єктів соціальної роботи було обстежено 1093 сім’ї щодо 
умов утримання і виховання в них 1566 дітей. За результатами 
проведених обстежень, рейдів, повідомлень, які надійшли до 
служб у справах дітей виконкомів міської та районних у міс-
ті рад від лікувальних, навчальних закладів, правоохоронних  

Район

Створено сімей, влаштовано 
дітей протягом 2016 року

Функціонує сімей,  
в них дітей, станом  

на 31.12.2016

ДБСТ

влаш-
товано/ 
довлаш-
товано 
дітей

ПС

влаш-
товано/ 
довлаш-
товано 
дітей

ДБСТ в них 
дітей ПС в них 

дітей

Тернівський 0 0 1 1 1 5 7 12
Покровський 1 2 (+4 з ПС) 0 1 1 4 13 25
Саксаганський 0 0 0 1 1 5 6 10
Довгинцівський 0 1 1 3 3 21 7 15
Металургійний 0 0 0 0 3 15 6 10
Цент.-Міський 1 3 (+2 з ПС) 1 1 1 5 9 17
Інгулецький 0 1 3 8 2 11 10 22
Місто 2 7 (+6 з ПС) 6 15 12 66 58 111

Офіційно
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органів та за «телефонами довіри» на облік в службах у спра-
вах дітей виконкомів районних у місті рад було поставлено 
269 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

За неналежне виконання батьківських обов’язків службами 
у справах дітей виконкомів районних у місті рад порушено 
335 клопотань перед органами внутрішніх справ про при-
тягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст. 
184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За 
матеріалами, підготовленими службами у справах дітей, 64-х 
батьків позбавлено батьківських прав відносно 67-ми дітей. З 
метою попередження скоєння дітьми правопорушень служба-
ми у справах дітей проводяться інформаційні зустрічі та єдині 
профілактичні дні в навчальних закладах з дітьми, в яких бе-
руть участь працівники підрозділів ювенальної превенції, лі-
карі-наркологи, інші фахівці. У 2016 році службами у справах 

дітей було організовано та проведено в навчальних закладах 
70 інформаційних зустрічей та 65 єдиних профілактичних днів 
з правової та профілактичної тематик.

У місті постійно проводиться інформаційна кампанія 
з популяризації сімейних форм виховання. Службою за-
безпечується інформування населення про сімейні форми 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, через засоби масової інформації, на інфор-
маційних зустрічах, сходах громадян, підприємствах міста 
та в закладах освіти. Виготовлено рекламно-інформаційні 
матеріали, що пропагують сімейне виховання. Фото ді-
тей, які можуть бути влаштовані в сім’ю, розміщені на 
всеукраїнському порталі з усиновлення «Сирітству – ні».

На порталі Криворізького ресурсного центру започатковано 
рубрику «Візьміть дитину в свою родину». У рубриці «Юридич-

на консультація» телерадіокомпанії «Рудана» висвітлюються 
роз’яснення законодавства з питань влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, на усиновлен-
ня, під опіку в сім’ї громадян, у прийомні сім’ї.

«Телефон довіри» та щоденний прийом громадян забезпе-
чують зв’язок з населенням міста, володіння інформацією про 
дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах і потре-
бують соціального захисту.

Робота служб у справах дітей щодо вирішення питань соці-
ального захисту дітей, попередження дитячої безпритульності 
та бездоглядності висвітлюється в Криворізькій міській кому-
нальній газеті «Червоний гірник», телерадіокомпанією «Руда-
на», державним телерадіооб’єднанням «Криворіжжя».

Начальник служби у справах дітей 
виконкому міської ради Л. ХОРУЖЕВА

Звіт про роботу управління розвитку підприємництва  
виконкому міської ради

Цільовими орієнтирами роботи управління розвитку під-
приємництва виконкому міської ради (надалі – управління) 
в 2016 році стали: підвищення рівня ділової активності під-
приємництва; стимулювання розвитку та поширення місце-
вих соціальних підприємницьких ініціатив; створення умов 
для активізації інтеграційних та кооперативних процесів між 
суб’єктами малого підприємництва та іншими секторами еко-
номіки; удосконалення заходів з протидії тіньовому підпри-
ємництву та сприяння зайнятості населення.

Задля визначення питань, що стримують розвиток підпри-
ємництва, формування прийнятного законодавчого поля на 
державному та місцевому рівнях, проведення альтернативно-
го аналізу проектів рішень органів місцевого самоврядуван-
ня активно залучалися громадськість, депутати міської ради, 
члени міської координаційної ради з питань розвитку підпри-
ємництва, галузевих рад підприємців. Інформаційний обмін 
між владою і бізнесом здійснювався шляхом проведення «від-
критих платформ», фокус-груп, освітніх семінарів, форумів з 
питань ведення бізнесу.

SWOT-аналіз бізнесового середовища
Потенційними внутрішніми перевагами підприємництва 

є його вагомий вплив на економіку міста. Як самостійний  
елемент ринкової економіки розвиток підприємництва сприяв 
у 2016 році задоволенню споживчого попиту населення, збіль-
шенню обсягів реалізованої продукції та роздрібного това-
рообігу, наповненню міського бюджету, виконуючи при цьому 
соціальну функцію, утворюючи робочі місця.

Галузева структура малого підприємництва міста свідчить, 
що більш привабливою для розвитку бізнесу залишається не-
виробнича сфера. Домінуюче місце належить торговельній 
галузі. Діяльність суб’єктів малого підприємництва зосереджу-
ється в сфері платних послуг населенню: операцій з нерухо-
мим майном, будівництва, ремонту житла, виробництва харчо-
вих продуктів. Сфера побутових послуг (перукарські, салонів 
краси, ремонт одягу, хімчистка та ін.) нараховує понад 2 тис. 
об’єктів та майже на 85% формується за рахунок суб’єктів гос-
подарювання – фізичних осіб.

Одним з головних індикаторів стану економічного середо-
вища є показник роздрібного товарообігу, загальний обсяг якого 
збільшився майже на 12% у порівнянні з аналогічним періодом 
попереднього року. Сталість розвитку підприємництва також 
підтверджується перевиконанням планових показників надхо-
джень до міського бюджету від сплати суб’єктами господарюван-
ня єдиного та акцизного податків відповідно на 18,2% та 10,7%.

У місті функціонує понад 8 тис. об’єктів торгівлі, загальна 
торговельна площа яких складає 424,9 тис.м2, що на 11,3% 
перевищує нормативний показник, з них понад 100 об’єктів 
мережевої торгівлі відомих бізнесових брендів. У минулому 
році відкрито 86 об’єктів роздрібної торгівлі (магазини «Єва», 
«Мегос», «Арбер», «М’ясна мануфактура», «Карамелька») та 23 
заклади ресторанного господарства (ресторан «Кум», кафе 
«Фліко», «ГрандКафе 15», «Гриль центр «Шампур», піцерії «Фе-
ліні», «Монтана Піца» тощо), що забезпечило створення майже 
300 додаткових робочих місць.

З метою задоволення попиту на товари місцевих вироб-
ників протягом 2016 року вживалися заходи щодо залучення 
на споживчий ринок міста конкурентоспроможних продуктів 
харчування, виготовлених аграріями, товаровиробниками хлі-
бобулочної, молочної та іншої продукції. На основних ринках 
за участю товаровиробників, оптових підприємств міста про-
ведено 350 спеціалізованих продовольчих ярмарків із залу-
ченням майже 1000 осіб. Оптимальна цінова пропозиція на 
ринках міста забезпечила доступну для мешканців покупну 
спроможність.

У Кривому Розі стабільно працює 50 підприємств харчової 
промисловості й 21 з них має свої торгові марки. Асортимент 
продукції, що виготовляється місцевими товаровиробниками, 
нараховує понад 700 найменувань. Він постійно змінюється, 
а якісні показники продукції підвищуються. У поточному році 
зросли обсяги виробництва масла тваринного на 65,4%, дріж-
джів – 19,4%, кондитерських виробів – 12,6%, рибопродуктів – 
35,6%, круп – 42,6%, олії – 48,3%, кулінарних виробів – 88,4%.

Розпочав роботу цех з виробництва рибопродуктів товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Аркадія Харків». Фірмо-
ва мережа товаровиробників розширилася на 20% і складає 
на 01.01.2017 – 119 об’єктів.

Важливим досягненням є вихід низки наших підприємств 
харчової промисловості на європейські ринки. Серед них: 
публічне акціонерне товариство «Надєжда» (виробництво 
дріжджів), товариство з обмеженою відповідальністю «Ви-
робник Плюс» (виробництво кондитерських виробів). Успіш-
но діє муніципальний проект «Марка якості «Криворіжжя». 
На сьогодні участь у ньому беруть 20 підприємств міста та 
Криворізького району. За результатами проведених дослі-
джень право на використання логотипу проекту отримало 
134 найменування продукції, у тому числі у 2016 році – 41 
найменування, що є найвищім показником за останні чотири 
роки та свідчить про активність виробничого підприємни-
цтва.

Результатами розвитку соціальних форм підприємництва 
як альтернативного джерела ресурсів для вирішення нагаль-
них питань життєдіяльності громади, удосконалення системи 
практичних напрацювань його ефективних моделей, виявлен-
ня нових форм соціальної діяльності підприємництва стали у 
2016 році:

– підтримка військовослужбовців, які беруть участь у бо-
йових діях у зоні проведення антитерористичної операції на 
Сході України, внутрішньо переміщених осіб з територій пів-
денних і східних областей України шляхом надання їм продо-
вольчих наборів на суму понад 100 тис. грн.;

– оновлення в рамках соціального проекту «Зігріємо тур-
ботою ветерана» мережі об’єктів бізнесу з пільгового торго-
вельного обслуговування інвалідів та учасників бойових дій 
Другої світової війни в Покровському, Саксаганському, Тернів-
ському районах. На сьогодні пільгами щодо торговельного об-
слуговування у 62 об’єктах користуються близько 1500 осіб, а 
цьогорічний благодійний внесок підприємців, що реалізують 
продукти харчування за рекомендованими цінами, склав по-
над 200 тис. грн.;

– розширення учасників муніципального проекту «Найкра-
ще – дітям» з підтримки сімей, у яких виховуються діти-інва-
ліди та онкохворі діти. До проекту в поточному році приєдна-
лися 26 об’єктів бізнесу, у тому числі лікувально-діагностичний 
центр, магазини з продажу продуктів харчування, непродо-
вольчих товарів, перукарні, ательє з пошиву одягу, станції тех-
нічного обслуговування, модельне агентство, дитячий розва-
жальний комплекс, кафе, а його споживачі отримали знижки 
від суб’єктів господарювання на товари та послуги в розмірі 
майже 500 тис. грн.;

– старт з 1 червня нового соціального проекту «Кри-
вий Ріг – місто дитячих розваг», у рамках якого суб’єктами 
господарювання, що провадять діяльність з організації 
відпочинку та розваг, об’єкти яких розташовані в дитячих 
розважальних комплексах, парках та скверах міста, ініційо-
вано проведення заходів змістовного дозвілля для дітей-
інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей з багатодітних сімей, дітей військово-
службовців, які брали або беруть участь у антитерористич-
ній операції на Сході України, дітей внутрішньо переміще-
них осіб з територій південних і східних областей України, 
інших категорій дітей, які потребують підтримки. За період 
дії проекту послугами з організації відпочинку та розваг 
скористалися понад 10 тис. дітей, доброчинні внески під-
приємців склали близько 200 тис. грн.

Дерегуляція господарської діяльності є стратегічним на-
прямом створення сприятливого підприємницького клімату, 
у тому числі перегляду чинних нормативно-правових актів 
міської ради і її виконкому на предмет їх відповідності чин-
ному законодавству України. Протягом року заходи з прова-
дження в місті державної регуляторної політики були спря-
мовані на недопущення прийняття економічно недоцільних 
та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотри-
мання процедур підготовки регуляторних актів, у тому чис-
лі своєчасного та обґрунтованого аналізу їх регуляторного 
впливу з урахуванням М-тесту як інструменту попередження 
появи регуляторних актів, що створюють перепони для під-
приємницької діяльності. У результаті прийнято 3 регулятор-
ні акти. Виконавчими органами відстежено результативність 
20 регуляторних актів, з яких 7 – базових відстежень, 4 – по-
вторних, 9 – періодичних. На сьогодні діє 39 регуляторних 
актів, у тому числі 29 – рішень міської ради та 10 – рішень 
виконавчого комітету міської ради.

З метою забезпечення розвитку бізнес-середовища із за-
стосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, прозо-
рого доступу підприємців до послуг, що надаються органами 
місцевого самоврядування та іншими адміністративними ор-
ганами, упроваджувалися заходи щодо розширення функціо-
нальних можливостей модуля «Віртуальний бізнес-інкубатор» 
та удосконалення його структури.

Зовнішніми загрозами та внутрішніми недоліками роз-
витку підприємництва стали високий ступінь чутливості 
до внутрішньо- і зовнішньополітичних, економічних, со-
ціальних змін; незначна фінансово-економічна потужність 
сектору малого та середнього підприємництва, у тому числі 
важкодоступність кредитних ресурсів, високий рівень від-
соткових ставок за кредитами; тиск природних монополій у 
сфері електро-, газо- та водопостачання, що стримують роз-
виток підприємництва, у зв’язку з необхідністю виготовляти 
й оплачувати технічні умови коштом підприємців; наявність 
«тіньової» діяльності суб’єктів підприємництва, їх найманих 
працівників, громадян.

Ураховуючи зазначене, пріоритетним напрямом діяльності 
управління була робота щодо посилення соціально-економіч-
ного та правового захисту працівників міста, запобігання ті-
ньовим процесам у підприємництві та підвищення соціальної 
відповідальності бізнесу, завдяки чому захищено соціальні 
права понад 6 тис. найманих працівників.

Протягом року здійснювалася координація роботи місь-
кої робочої групи з питань обігу алкогольних напоїв і тютю-
нових виробів з метою виявлення та упередження порушень 
суб’єктами господарювання, громадянами законодавчих вимог, 
фактів незаконного продажу контрабандної, фальсифікованої 
продукції, у тому числі особам, які не досягли 18 років. До 17 
суб’єктів господарювання за торгівлю алкогольними напоями, 
пивом, тютюновими виробами без відповідної ліцензії, про-
даж алкогольних напоїв на розлив для споживання не в місцях 
громадського харчування, за цінами, нижчими за встановлені 
мінімальні роздрібні, застосовано фінансові санкції на суму 
332,6 тис. грн., до 24 – за продаж дітям забороненої продукції 
– на 231,2 тис. грн., 12 суб’єктам господарювання анульова-
но дію відповідних ліцензій. Припинено роботу 41 незаконно 
встановленого літнього майданчика, що функціонував з по-
рушеннями санітарних правил, правил реалізації алкогольних 
напоїв та законодавства України у сфері земельних відносин.

У поточному році управлінням ініційовано впровадження 
пілотного проекту «Ні стихійній торгівлі в районах міста!», 
на виконання якого організовано та проведено 1 462 рейди 
з ліквідації осередків стихійної торгівлі, складено 1 119 ад-
міністративних протоколів. Завдяки проведеній роботі лікві-
довано 6 осередків стихійної торгівлі, у тому числі 2 – в По-
кровському, 3 – Довгинцівському, 1 – Центрально-Міському 
районах. Упорядковано роботу 35 об’єктів сезонної торгівлі з 
продажу плодово-овочевої продукції.

Пріоритети місцевої політики
З метою забезпечення сталого розвитку мікро-, малого та 

середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та 
інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспро-
можності та внеску в забезпечення соціально-економічного 
розвитку міста, спрямування дій органів місцевого самовря-
дування, державної виконавчої влади, суб’єктів підприємни-
цтва, установ інфраструктури підтримки підприємництва на 
забезпечення режиму максимального сприяння створенню 
та діяльності малого й середнього підприємництва, усунен-
ня обмежень, що стримують розвиток підприємницької ді-
яльності, міською радою затверджено Програму сприяння 
розвитку малого та середнього підприємництва в м. Кри-
вому Розі на 2017-2020 роки, якою визначені пріоритетні 
завдання:
упорядкування нормативно-правового регулювання під-

приємницької діяльності;
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого й 

середнього підприємництва;
ресурсне та інформаційне забезпечення, формування 

інфраструктури підтримки підприємництва;
розвиток соціальної складової підприємництва та роз-

ширення його кадрового потенціалу.
Начальник управління розвитку підприємництва  

виконкому міської ради І. РИЖКОВА

Офіційно
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Звіт про роботу управління благоустрою  
та житлової політики  

виконкому міської ради
Основним завданням виконкому міської ради є виконан-

ня комплексу заходів, пов’язаних з питанням стабільної та 
безаварійної 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 2016 році за електроенергію обсягом 18  593  842 кВт, 

спожиту на зовнішнє освітлення та світлофорні об'єкти міста, 
освоєно кошти в сумі 25 185,262 тис. грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зо-
внішнього освітлення виконано заміну 3 364 світильників, у 
тому числі в секторі приватної забудови 1 887 світильників, 
24,4 км кабельно-провідникової продукції. Витрачено кошти 
в сумі 7 416,541 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього 
освітлення міста виконано заміну 20 882 ламп. Освоєно ко-
шти в сумі 6 841,006 тис. грн.

У 2016 році виконано повірку та технічну перевірку 67 
одиниць засобів обліку електричної енергії на суму 22,601 
тис. грн.

Коштом міського бюджету в сумі 13,094 тис. грн. параме-
тризовано 33 засоби обліку електричної енергії.

Для заміни засобів обліку електричної енергії, що вийшли 
з ладу, в 2016 році придбано 15 одиниць засобів обліку елек-
тричної енергії на суму 94,05 тис. грн.

У 2016 році утилізовано 18 750 одиниць відпрацьованих 
ламп, що містять ртутне наповнення, на суму 99,00 тис. грн.

У 2016 році виконано роботи з капітального ремонту ме-
реж зовнішнього освітлення вулиць Гетьманської, Технічної 
та Дарвіна в напрямку руху від проспекту Миру до вулиці 
Волгоградської, а також окремих вулиць Тернівського, Мета-
лургійного та Інгулецького районів, у скверах «Квітка Крив-
басу» по вул. Подбєльського і біля Державного цирку по вул. 
Віталія Матусевича, в районних парках «Будівельник» на вул. 
Криворіжсталі та біля Палацу культури шахти «Батьківщина» 
на вул. Світлогірській. На зазначених об’єктах замінено 402 
опори, змонтовано 1 100 світильників та 37 прожекторів, 
прокладено 29,987 км кабелю. Сума витрачених коштів ста-
новить 9 219,929 тис. грн. Розроблено 11 робочих проектів 
щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в 
парках, скверах та вулицях приватного сектору. Сума витра-
чених коштів становить 339,66758 тис.грн.

У 2016 році виконано будівництво мереж зовнішнього 
освітлення пішохідної доріжки від вул. Лісового до вул. Неза-
лежності України на мікрорайоні Східний-2, 3. На зазначено-
му об’єкті встановлено 10 опор, змонтовано 10 світильників, 
прокладено 260 м кабелю. Сума витрачених коштів стано-
вить 79,588 тис. грн. Розроблено 21 робочий проект щодо 
будівництва мереж зовнішнього освітлення окремих ділянок 
доріг, вулиць. Сума витрачених коштів становить 385,451  
тис. грн.

Світлофорні об’єкти
На утримання 117 світлофорних об’єктів у 2016 році ви-

трачено 803,154 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано 
заміну 500 світлофорних ламп та 26 світлодіодних матриць, 
наладку 69 дорожніх контролерів управління світлофорними 
об’єктами, місячне, квартальне та піврічне обслуговування 
світлофорів.

Протягом 2016 року побудовано 12 світлофорних об’єктів 
за наступними адресами:

– на перехресті вулиці Володимира Великого (Мелешкіна) 
з провулком Бульварний;

– по вулиці Сергія Колачевського (23 Лютого), в районі 
житлових будинків №№ 22, 24;

– на перехресті вулиць Мусоргського та Калантая;
– по вулиці Електричній, в районі зупинки громадського 

транспорту «Рудник ім. Фрунзе»;
– на перехресті вулиць Кресівська – Прибережна;
– на перехресті вулиці Генерала Радієвського (Тинка) та 

бульвару Вечірнього;
– на перехресті вулиць Каткова та Недєліна;
– на перехресті вулиць Соборності (Косіора) та Мистецька 

(Землячки);
– на вулиці Едуарда Фукса (Тухачевського) в районі зу-

пинки громадського транспорту «Автотехнікум»;
– на перехресті вулиць Магістральна (Кириленка) та Вер-

надського;
– по вулиці Світлогірській, в районі КЗОШ №51;
– на проспекті 200-річчя Кривого Рогу в районі магазину 

«Ясень»,
на що спрямовано кошти міського бюджету в сумі 

4 581,74028 тис. грн.
В 2016 році здійснено експертизу робочих проектів на 

будівництво 2-х світлофорних об’єктів по вулиці Миколи 
Світальського (Коротченка), в районі зупинки громадського 
транспорту «Кафе «Степове» та в районі будівлі №133 по 
вулиці Сергія Колачевського (23 Лютого), які було розроб-
лено в 2015 році. Сума витрачених коштів складає 2,7162 
тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету у поточному році 
було здійснено капітальний ремонт 2-х світлофорних об’єктів, 
а саме на перехресті вулиць Електрозаводська та Кресівська 
та на перехресті вулиць Сергія Колачевського (23 Лютого), 
Сурикова та Кемерівська. На зазначені роботи витрачено ко-
шти в сумі 625,152 тис. грн. Крім того, розроблено робочий 
проект та пройдено експертизу з капітального ремонту світ-
лофорного об’єкта на перехресті вулиць Гірників (50-річчя 
Жовтню) та Рудна, на що витрачено кошти в сумі 32,4948 
тис.грн.

На виконання робіт з поточного ремонту 9-ти світлофор-
них об’єктів витрачено коштів у сумі 604,350 тис. грн. За ра-
хунок цих коштів виконано середній ремонт 12 пішохідних 
та 8 транспортних світлофорів, прокладено 12905 м кабелю, 
змонтовано 5 командоконтролерів, 2 шафи обліку електро-
енергії, 1 електронне табло рекомендованої швидкості та 4 
секції зворотного відліку часу тощо.

У галузі дорожньо-мостового  
господарства

Основними обов’язками органів місцевого самоврядуван-
ня у частині управління функціонуванням і розвитком вулиць 
і доріг населених пунктів є: забезпечення безперервних, 
безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних 
засобів і пішоходів вулицями, дорогами населених пунктів; 
організація будівництва, реконструкції, ремонту та утриман-
ня вулиць і доріг за встановленими для них державними 
стандартами та нормами. У нашому місті, враховуючи його 
протяжність, особливу увагу приділено виконанню робіт з по-
точного та капітального ремонту доріг.

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорож-
нього руху в місті Кривому Розі на період 2013-2020 років є 
підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приве-
дення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог 
ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні доро-
ги, вулиці та залізничні переїзди», запобігання дорожньому 
травматизму.

Протягом 2016 року здійснювалося утримання 211 авто-
шляхів міста, дренажних мереж та дощової каналізації. На це 
витрачено кошти загального фонду міського бюджету в сумі 
25 868,338 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету виконано поточний 
ремонт вулиць та доріг міста на площі 632,94923 тис. м2, 
дренажних мереж і дощової каналізації, нанесено дорожню 
розмітку, а саме:

– у Тернівському районі (роботи з поточного ремонту на 
35 вулицях);

– у Покровському районі (роботи з поточного ремонту на 
39 вулицях);

– у Саксаганському районі (роботи з поточного ремонту 
на 59 вулицях);

– у Металургійному районі (роботи з поточного ремонту 
на 40 вулицях);

– у Довгинцівському районі (роботи з поточного ремонту 
на 39 вулицях);

– у Центрально-Міському районі (роботи з поточного ре-
монту на 99 вулицях);

– в Інгулецькому районі (роботи з поточного ремонту на 
35 вулицях).

Сума спрямованих на це коштів складає 230  095,549  
тис.грн.

У 2016 році розпочато капітальний ремонт дороги від вул. 
Коротченка до пр. 200-річчя Кривого Рогу, а саме: викона-
но ремонт проїжджої частини дороги загальною довжиною 
1,972 км, зовнішнє освітлення, відведення поверхневих лив-
невих вод з покриття дороги. На зазначені роботи витрачено 
кошти в сумі 10 336,4824 тис. грн. Розроблено, відкорегова-
но та проведено експертизу проектів з капітального ремонту 
3-х об’єктів: дороги від вул. Дніпровське шосе до вул. Фа-
брична; дороги від вул. Коротченка до пр. 200-річчя Криво-
го Рогу; дороги на вул. Волгоградській (від вул. Меркулова 
до вул. Володимира Великого). Також виконано перерахунок 
проектно-кошторисної документації з капітального ремон-
ту дороги на вул. Сергія Колачевського (від автомобільного 
шляхопроводу км56+713м перегону Саксагань – Рокувата до 
житлового будинку №52 на вул. Сергія Колачевського. Сума 
витрачених коштів складає 429,07352 тис. грн.

З метою визначення залишкового ресурсу та технічного 
стану, у 2016 році проведено експертне обстеження мостів: 
№25 на вул. Січеславській, №26 на вул. Кирило-Мефодіїв-
ській, №27 на вул. Каспійській, №35 на вул. Миколаївське 
шосе та №52 на вул. Старовокзальній. На зазначені цілі ви-
трачено кошти в сумі 189,520 тис. грн.

За результатами обстежень розроблено робочі проекти 
на капітальний ремонт мостів: у Покровському районі (№25 
на вул. Січеславській, №26 на вул. Кирило-Мефодіївській); 
у Саксаганському районі (№27 на вул. Каспійській); у Цен-
трально-Міському районі (№52 на вул. Старовокзальній). 
Робочий проект капітального мосту №52 на вул. Старовок-
зальній пройшов експертизу та отримано позитивний ви-
сновок. На зазначені цілі витрачено кошти в сумі 740,178  
тис.грн.

У 2016 році виконано поточний ремонт пішохідних тро-
туарів, перильного огородження, деформаційних швів на 
суму 1 191,40445 тис. грн. на 8 штучних спорудах, а саме: 
пішохідний міст №1 на вул. Першотравневій, міст на вул. 
Грабовського (весільний), міст №34 на вул. Харитонова 
в Центрально-Міському районі; міст на вул. Каткова, міст 
№43 на вул. Переяславській в Інгулецькому районі; шля-
хопровід №13 на вул. Електрозаводській, міст №25 на 
вул. Січеславській (Кремлівській) в Покровському районі; 
шляхопровід №4 у Довгинцівському районі. Мости №1 на 
вул. Першотравневій (з боку вул. Першотравневої) та на 
вул. Грабовського (весільний) облаштовані пандусами для 
забезпечення безперешкодного та безпечного руху пішо-
ходів з обмеженими фізичними можливостями та жінкам з 
дитячими візками.

За рахунок залучених коштів промислових підприємств 
міста відремонтовано понтонні мости на вул. Солдатській, 25 
та вул. Шокальського, 53.

У 2015 році виконаний капітальний ремонт мосту №7 че-
рез річку Саксагань на вул. Кресівській (Покровський район). 
У липні 2016 року управлінням благоустрою та житлової по-
літики виконкому Криворізької міської ради отримано серти-
фікат, який засвідчує відповідність закінченого будівництва 
об’єкта «Капітальний ремонт мосту №7 через річку Саксагань 
у місті Кривий Ріг» проектній документації та підтверджує 
його готовність до експлуатації. Зазначений сертифікат ви-
даний на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації. 
Вартість отримання сертифіката – 6,670 тис. грн.

Розпочато реконструкцію шляхопроводу №50 на вул. Дні-
провське шосе в Довгинцівському районі. У 2016 році викона-
ні роботи по реконструкції половини шляхопроводу на суму 
2 992,245 тис. грн. У листопаді 2016 року отримано дозвіл 
на виконання будівельних робіт з реконструкції підвіс ного 
мосту на вул. Грабовського в парку культури та відпочинку 
ім. Газети «Правда». Ураховуючи термін отримання дозволу 
та погодні умови, роботи з реконструкції зазначеного мосту 
заплановано розпочати у 2017 році.

У 2016 році ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект» проведе-
но обстеження стану підземного переходу на вул. Ногіна та 
виконано техніко-економічне обґрунтування III варіантів 
ремонтних робіт: капітальний ремонт, консервування, де-
монтаж підземного переходу з рекультивацією. Сума, спря-
мована на розробку робочого проекту, складає 113,42998 
тис. грн.

З метою створення безпечних умов на автошляхах міста 
та поблизу загальноосвітніх закладів відремонтовано 662 
дорожні знаки на суму 388,263 тис. грн., придбано та вста-
новлено 192 дорожні знаки на суму 278,854 тис. грн.

Відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про дорож-
ній рух», розроблено схеми організації дорожнього руху за 
маршрутами:

– вул. Нікопольське шосе – вул. Кобилянського – вул. Елек-
троніки – вул. Толстого – вул. Туполєва;

– вул. Байрачна (Арсентьєва) – вул. Маршака – вул. Адмі-
рала Головка – вул. Каширська;

– вул. Симбірцева – вул. Конституційна – вул. Сергія Кола-
чевського (23 Лютого) – вул. Олексія Солом'яного (Червоно-
прапорна) – площа 40-річчя Перемоги – вул. Каширська – 
вул. Ухтомського – вул. Володимира Терещенка (Федоренка) 
– вул. Гастелло – вул. Короленка – вул. Байрачна (Арсентьєва).

Вартість послуг з розробки схем організації дорожнього 
руху складає 308,170 тис. грн.

Придбано та встановлено 14 зупиночних павільйонів на 
суму 622,37 тис.грн. За рахунок коштів субвенції з обласного 
бюджету на виконання доручень виборців депутатами облас-
ної ради у 2016 році придбано та встановлено 1 зупиночний 
павільйон на суму 40,0 тис. грн.

У сфері озеленення
Система озеленення характеризується великим ступенем 

складності, яка пов’язана із тісною залежністю від процесів 
розвитку населених пунктів.

Об’єкти озеленення міста Кривого Рогу займають площу 
19 тис. га. На заходи з озеленення території міста у 2016 році 
освоєно 32 616,092 тис.грн.

За рахунок цих коштів виконано наступний обсяг робіт:
– висаджено 1 860 дерев, 4 190 чагарників, 1 280 од. живо-

плоту,  11 238 м2 квітників (сквер по вулиці Співдружності, сквер 
«Юність» – Саксаганський район; вулиця Симбірцева, Консти-
туційна – Покровський район; районний парк «Північний», 

Офіційно
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сквер «Першотравневий спуск» – Тернівський район; сквер 
на проспекті Металургів, сквер на вулиці Героїв АТО, сквер 
«Алея 200 каштанів», районний парк Героїв – Металургійний 
район; парк «Ювілейний» – Довгинцівський район; вулиця 
Купріна – Центрально-Міський район; сквер по вул. Кармелю-
ка та районний парк ім. І. Савицького – Інгулецький район);

– засіяно газонів на площі 6,0 га (кільце «95 квартал», 
площа Молодіжна, проспект Металургів, проспект Перемоги, 
вулиця Лермонтова, вулиця Ватутіна, вулиця Соборна, сквер 
«Юність», районний парк «Ювілейний»);

– видалено 1 280 сухостійних та аварійних дерев, об-
різано 16 070 та омолоджено 2 170 дерев, викорчувано  
1 430 пнів, знесено 724 000 од. самосівних дерев та чагар-
ників (сквер по вулиці Невська, вулиця Бикова, парк культури 
і відпочинку ім. Ф. Мершавцева, вулиця Симбірцева, вулиця 
Косіора, вулиця Галенка, вулиця Черкасова, районний парк 
«Будівельник»);

– викошено газонів на площі 1  956,6 га, а також вико-
нано інші доглядні роботи (полив, прополювання, стрижка, 
омолодження, збір випадкового сміття та опалого листя) за 
зеленими насадженнями в парках і скверах міста.

У сфері благоустрою
Міським бюджетом на 2016 рік передбачені видатки на 

утримання кладовищ у сумі 4 833,017 тис.грн. Надані послуги 
з прибирання територій від сміття та снігу, вивезення сміття 
на полігон для утилізації у кількості 8 623,69м3, виконано до-
гляд за могильними спорудами (братськими могилами).

За 2016 рік здійснено утримання 8 громадських вбира-
лень на суму 96,139 тис. грн. та поточний ремонт 20 громад-
ських вбиралень на суму 101,782 тис. грн.

Здійснено утримання 7 фонтанів на суму 288,27 тис. грн. 
та поточний ремонт 5 фонтанів на суму 273,58 тис. грн.

Здійснено утримання 42 дитячих майданчиків на суму 
115,00 тис. грн. та поточний ремонт 38 дитячих майданчиків 
на суму 575,37 тис. грн.

Здійснено утримання 6 міських пляжів на суму 209,43  
тис. грн.

Для належного санітарного стану міста та вирішення проб - 
леми безпритульних тварин, за 2016 рік було проведено ро-
боту із біостерилізації 652 тварин (собак) на суму 624,32 тис. 
грн. та відлову 2 174 бродячих тварин (собак) на суму 449,29 
тис. грн.

Забезпечено охорону 20 об’єктів благоустрою на суму  
7 725,92 тис.грн, а саме:

– у Тернівському районі: парк «Північний», вул. Королен-
ка; місце відпочинку біля води по вул. Маршака;

– у Покровському районі: сквер на кільці 44 кварталу, вул. 
Мусоргського; парк «Дитячий» на вул. Ракітіна; майданчик 
для скейт-борду на вул. Мусоргського; підземний перехід на 
вул. Ракітіна; громадська вбиральня; парк «Шахтарський»;

– у Саксаганському районі: сквер «Квітка Кривбасу» по 
вул. Подбєльського; сквер по вул. Співдружності;

– у Металургійному районі: районний парк Героїв, пр-т 
Металургів (у тому числі мала архітектурна форма – павіль-
йон «Квітковий годинник»); сквер на пл. Молодіжній; сквер 
на вул. Героїв АТО;

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

чинку ім. Ф. Мершавцева, вул. Грабовського; дитячий парк ім. 
Ю. Гагаріна; пр-т Поштовий (від пл. Визволення до вул. Свято-
Миколаївської);

– в Інгулецькому районі: сквер на пр-ті Південному; місце 
відпочинку біля води вздовж об’їзної дороги (від пр-ту Пів-
денного до вул. Добролюбова); районний парк ім. І. Савиць-
кого, вул. Савицького; пр-т Перемоги (від вулиці Каткова до 
вулиці Олександра Станкова).

Придбано та встановлено на території міста обладнання 
(елементи) дитячих і спортивних майданчиків (29 комплек-
тів) на загальну суму 3 614,6 тис.грн.

Крім того, у 2016 році забезпечено охорону 8 кладовищ 
міста на суму 4 356,37 тис.грн.

Протягом 2016 року здійснено утримання малих архітек-
турних форм (догляд за урнами) у кількості 796 одиниць на 
суму 343,5 тис.грн.

За 2016 рік коштом міського бюджету виконано поточний 
ремонт 19 пам’ятників на суму 132,703 тис.грн.

Придбано 433 лавки на суму 518,4 тис.грн. та 220 урн на 
суму 99,90 тис.грн.

У 2016 році завершено капітальний ремонт скверу «Квіт-
ка Кривбасу» у Саксаганському районі, розпочато капітальні 
ремонти у дитячому парку ім. Ю. Гагаріна у Центрально-Місь-
кому районі, сквері «Алея 200 каштанів» на вулиці Єсеніна у 
Металургійному районі та районному парку «Ювілейний» у 
Довгинцівському районі. Також розроблено проектно-кошто-
рисну документацію на проведення капітальних ремонтів: 
бульвару Маршала Василевського, скверу біля монумента 
«Перемога», районного парку «Руданівський» та районного 
парку біля ПК шахти «Батьківщина». Витрачено кошти у сумі 
13 904,51 тис.грн.

За бюджетні кошти у 2016 році надано послуги з доставки 
до Криворізького міжрайонного відділу КЗ «Дніпропетров-
ське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР» 1 721 
тіла одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, 
осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, не-
впізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи уста-

нов, які можуть взяти на себе доставку тіл, на суму 2 853,83 
тис. грн.

Також у 2016 році ритуальною службою – комунальним 
підприємством «Ритуал Сервіс Плюс» забезпечено похован-
ня 358 одиноких громадян, осіб без певного місця прожи-
вання, осіб, від поховання яких відмовились рідні, знайде-
них, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів, на суму 
469,28 тис.грн.

Забезпечено горіння 13 Вічних вогнів міста. На природ-
ний газ витрачено кошти у сумі 961,66 тис.грн.

На суму 195,14 тис.грн. було проведено поточний ремонт 
підпірної стінки в сквері «Квітка Кривбасу» на вул. Подбєль-
ського.

У галузі водопостачання, водовідведення  
та теплопостачання

У звітному році КП «Кривбасводоканал» освоєно кошти у 
сумі 2 155,026 тис.грн. на заходи з утримання 8 дренажних 
насосних станцій та на їх поточну електроенергію.

КПТМ «Криворіжтепломережа» придбано 4 комплекти 
блочних автоматизованих пальників для модернізації 4-х 
котлів на котельнях вул. Миколаївське шосе, 10 та пологового 
будинку №1 на суму 1 800,00 тис.грн., та частотних перетво-
рювачів на димососи на суму 192,00 тис.грн., встановлення 
яких планується в 2017 році. Заміна пальників дозволить під-
вищити ККД котлів у середньому на 5%, що приведе до ско-
рочення споживання природного газу на 202 тис. м³ на суму 
1 540,1 тис. грн., електроенергії на 9,28 тис. кВт*год. на суму 
21 936,8 тис.грн., зменшення шкідливих викидів в атмосфе-
ру, підвищення надійності й безпеки роботи котлоагрегату, 
встановлення частотних перетворювачів керування димо-
сосами забезпечить економію електроенергії й синхронне 
регулювання працюючих двигунів.

Придбано теплоізоляційних матеріалів на суму 3  999,05 
тис.грн., що дозволило ізолювати 22,172 км теплових мереж. 
Придбання теплоізоляційних матеріалів для капітального 
ремонту ізоляції теплових мереж підприємства дозволить 
привести втрати тепла в теплових мережах до нормативних 
значень згідно СНиП 2.04.14-88, запобіганню охолодження 
теплоносія, що подається споживачам, таким чином змен-
шити недогріви, зменшити споживання природного газу на 
552,3 тис.м³ на суму 4 210,7 тис. грн., а також знизити шкід-
ливі викиди в навколишнє середовище.

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

ту у 2016 році на заробітну плату з нарахуваннями кому-
нальним підприємствам міського електротранспорту склала 
168  816,22 тис.грн., що забезпечило безперебійну роботу 
цих підприємств, та фінансова підтримка на оплату енерго-
носіїв склала 37 413,205 тис.грн.

У 2016 році за рахунок коштів міського бюджету кому-
нальним підприємством «Міський тролейбус»:

– придбано запасних частин, матеріалів для виконання 
поточних ремонтів контактної мережі тролейбуса на окре-
мих ділянках на суму 1999,825 тис.грн., що дало змогу по-
ліпшити технічний стан контактної мережі тролейбуса на 
окремих ділянках після виконання поточних ремонтів;

– придбано автошин для тролейбусів у кількості 330 од. 
на суму 1 491,45 тис.грн. для заміни зношених;

– придбано запасних частин, матеріалів, вузлів, агрега-
тів для виконання поточних ремонтів тролейбусів на суму 
99,933 тис.грн.;

– розроблено та погоджено програму випробувань та ви-
конано приймальних випробувань тролейбуса з автономним 
ходом на суму 290,0 тис.грн.;

– розроблено та погоджено проект технічних умов на тро-
лейбус з автономним ходом на суму 100,0 тис.грн;

– розроблено технічне завдання на низькопольний тро-
лейбус на суму 60,0 тис.грн.;

– розроблено ескізний проект низькопольного тролейбу-
са на суму 100,0 тис.грн.;

– придбано паливно-мастильних матеріалів для обслуго-
вування маршруту №228 на суму 1 737,877 тис.грн.;

– придбано запасних частин, матеріалів, вузлів, агрегатів, 
обладнання (устаткування) для виконання капітальних і ка-
пітально-відновлювальних ремонтів 9 тролейбусів на суму 
17 129,684 тис.грн.;

– придбано й налагоджено комплект обладнання (тягово-
го перетворювача з системою керування тяговим двигуном 
постійного струму без рекуперації і дизель-генераторної 
установки) на суму 9 960,0 тис.грн.

У 2016 році комунальним підприємством «Швидкісний 
трамвай»:

– придбано запасних частин та матеріалів для виконан-
ня поточного ремонту окремих ділянок трамвайних колій на 
суму 2 921,42 тис. грн.;

– придбано запасних частин та матеріалів для виконання 
поточного ремонту окремих ділянок контактної мережі на 
суму 909,0 тис.грн.

У галузі житлової політики
З метою сприяння реалізації державної та регіональної 

політики в напрямку створення ОСББ, підвищення зацікав-
леності мешканців у формуванні ефективного колективного 
власника багатоквартирних будинків, рішенням міської ради 

від 29.12.2011 №860 затверджено Програму підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кри-
вому Розі на 2012-2016 роки.

З міського бюджету у 2016 році, згідно з Програмою, про-
фінансовано 5 526,4 тис.грн. на капітальний ремонт кон-
структивних елементів 17 житлових будинків, мешканцями 
яких створено ОСББ. Таким чином, відремонтовано: покрі-
вель 15 будинків, внутрішньобудинкових систем теплопоста-
чання в 2 будинках.

В результаті проведеної роботи, протягом 2016 року за-
реєстровано 248 об’єднань, що є найбільшою кількістю за-
реєстрованих ОСББ, у порівнянні з попередніми роками та 
з часу дії Закону України «Про об’єднання співвласників ба-
гатоквартирного будинку». У місті на сьогодні створено 430 
об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.

Постійно проводиться робота серед населення стосовно 
висвітлення вимог чинного законодавства щодо реформу-
вання та нових форм розвитку житлово-комунальної галузі в 
напрямку створення об’єднань співвласників багатоквартир-
ного будинку. На порталі «Криворізький ресурсний центр» в 
електронному вигляді розміщено посібник щодо створення 
та реєстрації ОСББ.

Крім цього, здійснено капітальний ремонт житлового фонду 
на суму 381,81 тис.грн. (вул. К. Маркса, 19 – капітальний ре-
монт трьох балконів; вул. Криворіжсталі, 47 та вул. Соборності, 
56 – конструктивні елементи підвалів; розроблено проект на 
капітальний ремонт гуртожитку по вул. Каховській, 23в).

З метою покращення умов проживання мешканців, гаран-
тування належної технічної експлуатації ліфтів та їх безпе-
ребійної роботи, безпеки мешканців під час користування 
ліфтами, у 2016 році виконано капітальний ремонт 39 ліфтів 
на сумму 19 300,2 тис.грн., а також експертне обстеження 40 
ліфтів, термін експлуатації яких становить 25 років і більше, 
на суму 62,4 тис.грн.

Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів то-
вариством з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» 
вивезено та заскладовано на полігонах міста 1 770 тис. м3 

відходів. Щоденно в санітарній очистці міста задіяні 71 сміт-
тєвіз та інша техніка.

На проведення заходів з енергоефективності та енерго-
збереження в житловому фонді (поточний ремонт житлових 
будинків), за рахунок субвенції з обласного бюджету на ви-
конання доручень виборців депутатами обласної ради у 
2016 році, здійснено заміну вікон у 25 житлових будинках 
(583 вікна) на суму 2 267,23 тис. грн.

Громадський бюджет
Рішенням сесії Криворізької міської ради від 13.04.2016 

№165 «Про проведення конкурсу проектів місцевого розви-
тку «Громадський бюджет», оголошено з 15.04.2016 прове-
дення конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський 
бюджет», які реалізуються у 2016 році.

У конкурсі по галузі житлово-комунального господарства 
визначено 23 переможці з проектами:

1. «Благоустрій берегової зони ставка №3 по вул. Невсь-
кій» (Благодійний фонд «Ветеран»).

2. «WI FI Travel» (ГО «Січ»).
3. «Домашній затишок – запорука здорового та щасливого 

суспільства» (ОСББ «Домнобудівників 2, корпус 2»).
4. «Теплий та безпечний будинок» (житлово-будівельний 

кооператив «Жовтень-17»).
5. «Благоустрій мікрорайону Гірницький шляхом створен-

ня спортивно-паркової зони» (громадська організація «За 
рідне місто»).

6. «Світле майбутнє нашого будинку» (ОСББ «Земляч-
ки-3»).

7. «Комфортний будинок» (ОСББ «Інгулець-23»).
8. «Впровадження заходів енергозбереження «Теплий за-

тишок» (ОСББ «Інгулець-27»).
9. «Впровадження заходів енергозбереження «Комфорт-

ний будинок» (ОСББ «Інгулець-39»).
10. «Відновлення функціональних можливостей будинку 

№78 мікрорайон 5 Зарічний, м. Кривий Ріг» (ОСББ «КР 5 За-
річний 78»).

11. «Енергозберігаючі заходи – запорука добробуту» 
(ОСББ «КР Кропивницького 19»).

12. «Затишок» (ОСББ «КР Кропивницького 95»).
13. «Будівництво універсального спортивного майданчи-

ка» (Громадська організація «Криворізька агенція регіональ-
ного розвитку»).

14. «Багатофункціональний майданчик для вигулу і дреси-
рування собак» (Благодійна організація «Міжнародний бла-
годійний фонд «Кривбас»).

15. «Сучасний індивідуальний тепловий пункт як запорука 
ефективного використання теплової енергії» (ОСББ «Мура-
вейник-2»).

16. «Регулювання системи опалення – крок до створення 
комфортного енергоефективного будинку» (ОСББ «Муравей-
ник-3»).

17. «Встановлення ІТП (індивідуальний тепловий пункт) – 
практична реалізація заходів з енергозбереження в багато-
квартирному будинку» (ОСББ «Муравейник-8»).

18. «Відновлення якісного водопостачання для комплексу 
багатоквартирних будинків «Муравейник» (ОСББ «Муравей-
ник-13»).

Офіційно
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19. «Оновити та заощадити» (ОСББ «Олімп 34»).
20. «Будівництво дитячого майданчика «Веселі малюки» 

біля будинку 16 по вул. Кремлівська Жовтневого району» 
(Благодійна організація «Благодійний фонд «Патріотичної 
підтримки»).

21. «Впровадження заходів енергозбереження «Теплий 
будинок» (ОСББ «Перемоги 20»).

22. «Вікна з енергоефективними склопакетами – крок до 
сучасного комфортного будинку» (ОСББ «Соборності 52»).

23. «Впровадження енергозберігаючих заходів в ОСББ 
«Тамія» (ОСББ «Тамія»).

На реалізацію вищезазначених заходів спрямовано бю-
джетних коштів у сумі 5 047 тис.грн.

Одержувачі бюджетних коштів у 2016 році:
– КПТМ «Криворіжтепломережа». Підприємство надає 

послуги, необхідні для життєзабезпечення міста Кривого 
Рогу, але має об’єктивні труднощі (значна дебіторська за-
боргованість споживачів за послуги теплопостачання, у тому 
числі населення, державного бюджету, підприємств), що пе-
решкоджають виконувати свої обов’язки щодо своєчасної та 
в повному обсязі сплати за енергоносії. У 2016 році, урахо-
вуючи можливості міського бюджету, підприємству надано 
підтримку у сумі 86 000,0 тис.грн. на оплату заборгованості 
з електроенергії, централізованого питного водопостачання, 
природного газу та заробітної плати працівникам підприєм-
ства з нарахуваннями;

– КП «Кривбасводоканал» – підприємство – надавач 
послуг з водопостачання та водовідведення для населен-
ня, організацій та підприємств міста має заборгованість за 
централізоване питне водопостачання перед ДПП «Кривбас-
промводопостачання» близько 200 мільйонів гривень.

З метою забезпечення цілодобової подачі питної води 
всім групам споживачів, безперебійної роботи системи водо-
постачання та водовідведення, ураховуючи можливості місь-
кого бюджету, у 2016 році спрямовано бюджетних коштів 
у сумі 50  000,0 тис.грн. на оплату за централізоване питне 
водопостачання, а також на заробітну плату працівникам під-
приємства з нарахуваннями;

– КП «ЖЕО №8» (направлені кошти у сумі 71,873 тис.грн. 
на схоронність об’єкта по вул. Каховській, 23);

– КП «Сансервіс» – з метою дотримання санітарно-гігіє-
нічних норм, на утримання модульних туалетів використано 
коштів у сумі 534,277 тис.грн.;

– КП «Ритуал Сервіс Плюс» (використано бюджетних ко-
штів у сумі 391,824 тис.грн. на здійснення організації похо-
вання померлих і надання ритуальних послуг);

– КЗ «Дитячий оздоровчий табір «Корчагінець» (з метою 
забезпечення комфортних умов перебування дітей, на поточ-
ний ремонт ізолятору, придбання м’якого інвентарю та при-
ліжкових тумб використано 387,622 тис.грн.).

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

лення парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького 
Криворізької міської ради (від входу з перехрестя вулиць 
Косіора та Рязанова до центральної алеї). На зазначе-
ний капітальний ремонт витрачено кошти в сумі 1 289,96  
тис.грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на про-
ведення капітальних ремонтів: центральної частини (біля 
фонтану) парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького 
Криворізької міської ради м. Кривого Рогу, мереж зовнішньо-
го освітлення парку культури і відпочинку ім. Б Хмельницько-
го Криворізької міської ради (набережної зони) м. Кривого 
Рогу, мереж зовнішнього освітлення парку культури і відпо-
чинку ім. Б. Хмельницького Криворізької міської ради (від ву-
лиці Святогеоргіївська до набережної зони) м. Кривого Рогу 
та здійснено коригування робочого проекту «Капітальний 
ремонт замощення (2 черги) парку культури і відпочинку ім. 
Богдана Хмельницького Криворізької міської ради», на що 
витрачено кошти в сумі 407,37 тис.грн.

Протягом 2016 року виконано наступні роботи з благо-
устрою території парку:

– омолоджено 605 одиниць дерев набережної зони та 
нижньої частини парку;

– обрізано 86 дерев від входу з перехрестя вулиць Косіо-
ра та Рязанова до центральної алеї;

– виконано обрізку висоторізом більше 300 дерев;
– здійснено обрізку кущів 2 рази на рік загальною про-

тяжністю 2781 п.м;
– вирізано порослі (близько 10 га за рік), викошено газо-

нів (60 га за рік) малогабаритною і багатофункціональною 
спеціалізованою технікою «Bobcat»;

– викошено мотокосами 28 га території парку (до 12 разів 
на рік);

– здійснено восени вигрібання опалого листя на території 
майже 7 га;

– щоденно, згідно з графіком, виконувалося прибирання 
території парку, збір випадкового сміття;

– здійснено протягом року вивіз негабаритного сміття (за-
гальним обсягом 945м3);

– щонеділі в літній період (20 разів на рік – з червня по 
вересень) виконувалась чистка фонтану;

– здійснено фарбування фонтану, стели, елементів дитя-
чих майданчиків.

Придбання спецтехніки
Коштом міського бюджету у 2016 році придбано 48 оди-

ниць навісного обладнання для спеціалізованої техніки на 
суму 6 614,12 тис.грн., у тому числі:

– для міні-навантажувачів «Воbсаt» відвалів снігоприби-
ральних – 17 одиниць, 1 одиницю фрези дорожньої, 10 оди-
ниць ротору снігоприбирального, 17 одиниць ковша двохче-
люсного;

– для навантажувачів «Hyundai» – 3 одиниці відвалу сні-
гоприбирального.

Організаційна робота управління благоустрою  
та житлової політики виконкому міської ради

Управлінням у 2016 році згідно з планом роботи прово-
дились:

– щотижнево: з січня по серпень засідання міського шта-
бу з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, 
тепловодопостачання, електротранспорту, дорожньо-мосто-
вого господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 
2016-2017 років, а з вересня по грудень оперативна нарада 
з керівниками підприємств – виробниками та надавачами 
житлово-комунальних послуг; виїзні наради по районах з 
керівниками підприємств – надавачами послуг з утримання 
будинків та їх прибудинкових територій, представниками ви-
конкомів районних у місті рад;

– щомісячно засідання: по розгляду питань щодо відклю-
чення споживачів від мереж централізованого опалення та 
гарячого водопостачання; постійно діючої комісії з питань 
поводження з безхазяйними відходами; постійної комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожит-
ків.

Протягом 2016 року управлінням підготовлено 62 проек-
ти рішень міської ради, 61 проект рішень виконкому міської 
ради, 7 проектів розпоряджень міського голови. Управлінням 
за рік отримано та розглянуто 2752 звернення громадян міс-
та.

Для виконання послуг з утримання об’єктів благоустрою, 
закупівлі товарів, робіт за бюджетні кошти укладено 617 до-
говорів на виконання робіт, послуг, постачання товарів. Про-
ведено 62 процедури закупівель.

Управлінням розроблено програми та кошториси видат-
ків, а саме: Програма розвитку міського електротранспорту 
на 2016-2020 роки, Програма розвитку та безпеки дорож-
нього руху в місті Кривому Розі на період 2013-2020 років, 
Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартир-
ного будинку в м. Кривому Розі на 2017-2019 роки, Програма 
розвитку та утримання житлово-комунального господарства 
міста на період 2017-2019 років, Програма розвитку та утри-
мання об’єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на 
період 2017-2019 років, Програма по реалізації Загально-
державної програми «Питна вода України» на 2006-2020 
роки, Кошторис видатків міського цільового фонду озеле-
нення на 2017 рік, Кошторис видатків міського фонду охо-
рони навколишнього природного середовища на 2017 рік за 
пріоритетами програм природоохоронних заходів місцевого 
значення.

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 2017 році управління продовжуватиме виконання по-
кладених на нього функцій і завдань з урахуванням пріори-
тетних напрямів роботи з реформування та розвитку житло-
во-комунального господарства міста.

Основні показники роботи управління благоустрою 
 та житлової політики на 2017 рік

Розвиток житлово-комунального господарства
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
– утримання об’єктів (елементів) благоустрою в належно-

му стані, збереження та відновлення їх експлуатаційних ха-
рактеристик та санітарне очищення, удосконалення системи 
управління об’єктами (елементами) благоустрою, охорони 
об’єктів та елементів благоустрою;

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

водопостачання об’єктів благоустрою та організації в них во-
довідведення;

– 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, не-
впізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи уста-
нов, які можуть взяти на себе доставку тіл;

– співпраця з комунальними підприємствами, а також 
іншими підприємствами, установами та організаціями, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги, поліпшення їх роботи та забезпечення мешканців 
міста якісними послугами, створення конкурентного середо-
вища на ринку комунальних послуг;

– спрямування коштів із спеціального фонду, отриманих 
від мешканців гуртожитків у вигляді плати за виготовлення 

свідоцтва про права власності на кімнати в гуртожитку, про-
даж надлишків загальної площі житлових приміщень у гур-
тожитках, на капітальний ремонт, реконструкцію, утримання, 
експлуатацію гуртожитків, окремі кімнати в яких є власністю 
територіальної громади міста Кривого Рогу;

– зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, 
упровадження прогресивних технологій для виконання  
робіт на підприємствах, які надають житлово-комунальні по-
слуги;

– покращення умов проживання мешканців, гарантування 
належної технічної експлуатації ліфтів та їх безперебійної 
роботи, безпеки мешканців під час користування ліфтами, 
недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин і 
гарантування безпечного користування ними шляхом прове-
дення капітальних ремонтів (заміни та модернізації), онов-
лення, проведення технічної експертизи ліфтів, що викорис-
товувалися 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 2017 році:

– покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду 
міста, збереження об’єктів загального користування, природ-
них ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

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

– відновлення та створення нових зон культурного ма-
сового відпочинку мешканців міста, створення безпечних і 
комфортних умов активного відпочинку біля водойм, ство-
рення необхідних умов для відпочину дітей, підлітків та до-
рослого населення, їх фізичного розвитку;

– подовження термінів експлуатації об’єктів (елементів) 
благоустрою, запобігання аварійним ситуаціям на них, за-
побігання випадкам пошкодження, знищення чи викрадення 
об’єктів (елементів) благоустрою;

– підвищення рівня надання населенню житлово- 
комунальних послуг відповідно до вимог національних 
стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональ- 
ними;

– забезпечення сталої ефективної роботи комунальних 
підприємств, а також інших підприємств, установ та органі-
зацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги;

– безпечне користування ліфтами мешканцями багато-
квартирних будинків, їх належна технічна експлуатація, без-
перебійна робота та подовження терміну експлуатації;

– забезпечення безпеки дорожнього руху.

Транспорт, транспортна інфраструктура  
та розвиток зв’язку

Основні завдання та заходи на 2017 рік:
– гарантування безпеки дорожнього руху;
– розширення мережі міського електротранспорту;
– оновлення рухомого складу;
– заміна фізично зношеного обладнання та підвищення 

технічного рівня експлуатації існуючого;
– упровадження новітніх технологій;
– підвищення ефективності роботи зі збору плати за про-

їзд;
– забезпечення сталого функціонування підприємств, га-

рантування безпечного та якісного перевезення пасажирів;
– упровадження заходів з енергозбереження;
– забезпечення відповідності трамвайних вагонів і тро-

лейбусів сучасним вимогам технічного оснащення рухомого 
складу;

– упровадження сучасних технологій реконструкції, бу-
дівництва та ремонту рухомого складу, трамвайних колій і 
контактної мережі.

Очікувані результати виконання Програми у 2017 році:
– підвищення рівня задоволення потреби населення у 

високоякісних та безпечних перевезеннях трамваями й тро-
лейбусами, поліпшення якості перевезення пасажирів;

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

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

простоїв на лінії у зв’язку з технічними несправностями;
– поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу тя-

гових підстанцій, гарантування безпечних умов праці та під-
вищення безпеки експлуатації електрообладнання тягових 
підстанцій;

– забезпечення розвитку маршрутної мережі міського 
електротранспорту;

– забезпечення ефективного використання електроенер-
гії та зменшення обсягу використання нафтопродуктів.

Заступник начальника управління  
благоустрою та житлової політики  

виконкому міської ради І. ТЕРЕЩЕНКО

Офіційно
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Звіт про роботу управління комунальної власності міста  
виконкому міської ради

Основними завданнями управління комунальної власності 
міста виконкому Криворізької міської ради (далі – управління) є 
реалізація державної та місцевої політики у галузі, спрямованій 
на ефективне здійснення наданих Криворізькою міською радою 
повноважень щодо управління, користування та розпорядження 
комунальною власністю міста, приватизації, відчуження, передачі 
в орендне користування об’єктів комунальної власності територі-
альної громади міста Кривого Рогу.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самовряду-
вання, в першу чергу, є рухоме і нерухоме майно територіальної 
громади міста Кривого Рогу, а також об'єкти спільної власності, що 
перебувають в управлінні Дніпропетровської обласної ради.

Оперативність відслідковування стану, руху, нагромадження 
комунального майна забезпечується завдяки Реєстру об’єктів не-
рухомого майна комунальної власності міста Кривого Рогу.

Вартість комунального майна міста за результатами останньої 
щорічної інвентаризації становить 30,9 млрд. грн., що на 5,76 
млрд. грн. більше ніж за аналогічний період попереднього року. 
Збільшення вартості майна упродовж останніх 5-ти років зумов-
лене прийняттям до комунальної власності об’єктів житлового, не-
житлового фондів, соціальної інфраструктури тощо.

У структурі основних засобів комунальної власності міста пи-
тому вагу становить вартість житлового фонду, що складає 26,22 
млрд. грн., або 84,88%; об’єкти нежитлового фонду складають 1,31 
млрд. грн., або 4,25%; об’єкти незавершеного будівництва – 0,6%, 
інші основні засоби становлять 3,17 млрд. грн., або 10,3%.

Протягом 2016 року за поданням управління Криворізькою 
міською радою ухвалені рішення про прийняття до комуналь-
ної власності територіальної громади міста Кривого Рогу об’єктів 
права державної та інших форм власності, а саме об’єктів жит-
лового фонду, в тому числі окремих квартир, житлових будинків 
та чотирьох гуртожитків від приватних акціонерних товариств 
«Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» та «Північний 
гірничо-збагачувальний комбінат», відкритого акціонерного то-
вариства «Криворізький завод гірничого машинобудування», 
комплексу будівель та споруд у Довгинцівському районі міста від 
публічного акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачу-
вальний комбінат» під розміщення притулку для тварин, цілісного 
майнового комплексу «Спорткомплекс» від приватного акціонер-
ного товариства «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», 
окремих об’єктів водопостачання та водовідведення, благоустрою, 

малих архітектурних форм від благодійних фондів міста та інших 
суб’єктів господарювання.

Протягом звітного періоду за рішеннями міської ради до ко-
мунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу 
прийнято 4 безхазяйних об’єкта нерухомості, поставлено на облік 
у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 7 
об’єктів нерухомого майна як безхазяйних.

Управлінням проводиться системна робота щодо оформлення 
правоустановчих документів на об’єкти нерухомості їх балансо-
утримувачами. Здійснюються збір, формування та облік правоуста-
новчих документів комунальних підприємств, закладів, установ.

У місті функціонує 416 комунальних підприємств, закладів, 
установ, за зверненнями яких упродовж 2016 року опрацьовано 
й затверджено 148 статутів у новій редакції, пов’язаних зі зміною 
назви юридичних осіб, перейменуванням топонімів у місті Криво-
му Розі, розширенням статутної діяльності підприємств та внесен-
ням змін до окремих розділів статуту в зв’язку зі змінами у чинно-
му законодавстві України. Протягом минулого року опрацьовано 
близько 300 контрактів та угод до них з керівниками комунальних 
підприємств, закладів, установ.

Управління є розробником 6 діючих на теперішній час регуля-
торних актів щодо визначення процедур оренди, при-
ватизації, конкурсного відбору суб’єктів господарюван-
ня з надання послуг для окремих видів господарської 
діяльності, що забезпечують прозорість механізму пра-
вового врегулювання майнових відносин.

На балансовому обліку управління обліковані 
об’єкти нерухомості комунальної власності терито-
ріальної громади міста Кривого Рогу у кількості 910 
одиниць.

Найважливішими результатами реалізації заходів 
Програми управління комунальним майном терито-
ріальної громади міста Кривого Рогу на 2016-2020 
роки у 2016 році є підвищення якості управління 
комунальним майном, ефективності його обліку та 
розпорядження ним. Упровадження системного під-
ходу до виконання завдань, визначених Програмою, 
дозволило:

– удосконалити проведення заходів, пов’язаних із 
збереженням та належним використанням комуналь-
ного майна;

– забезпечити наповнення бюджету міста за раху-
нок використання майна, стягнення заборгованості з 
орендної плати;

– збільшити нагромадження комунального майна 
територіальної громади міста Кривого Рогу, згідно з чинним зако-
нодавством України та діючим у місті Порядком виявлення, взяття 
на облік, зберігання безхазяйного нерухомого майна тощо.

Програмою управління комунальним майном територіальної 
громади міста Кривого Рогу на 2016 рік було визначено основні 

напрямки роботи управління, у тому числі наповнення 
дохідної частини міського бюджету за рахунок коштів, 
отриманих від оренди і приватизації.

Передача комунального майна в оренду є одним із 
важливих показників його ефективного використання, 
дозволяє поліпшити його стан та утворює сприятливі 
умови для стимулювання підприємницької активності.

Станом на 01.01.2017 управлінням для подальшої 
оренди в переліку вільних приміщень розміщено по-
над 562 об’єкта комунальної власності міста загальною 
площею 141,4 тис. м2 та 30 одиниць окремого індивіду-
ально визначеного майна.

Управлінням проводиться робота по укладанню дого-
ворів оренди рухомого та нерухомого майна, у тому чис-
лі на конкурсних засадах, інших договорів цивільно-пра-
вового характеру, що не передбачають передачу прав 
власності; здійснюється постійний контроль за виконан-
ням договірних умов, надходженням коштів, отриманих 
від оренди; уживаються передбачені законодавством 
заходи щодо розірвання договорів оренди у судовому 
порядку в разі невиконання орендарями зобов’язань.

Усього станом на 01.01.2017 укладено 1 747 дого-
ворів оренди на загальну площу 273,5 тис. м2, догово-
рів разового характеру – 1 487, а також 385 договорів 
про відшкодування земельного податку.

Надходження плати за оренду комунального майна 
за 2016 рік склали 32 242,6 тис. грн. До міського бю-
джету було перераховано 21 904,7 тис. грн.

З метою підвищення ефективності використання об’єктів 
комунальної власності міста, поповнення міського бюджету за 
рахунок підвищення орендних ставок, відповідно до рішення 
міської ради від 21.12.2011 №778 «Про затвердження Методи-
ки розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропози-
ції її розподілу» упродовж 2016 року управлінням було прове-
дено 12 конкурсів на право укладання договору оренди об’єктів 
комунальної власності міста загальною площею 3 768,9 м2. На 
них розглянуто 13 об’єктів комунальної власності, узяли участь 
20 суб’єктів господарювання.

Управлінням ведеться системна робота щодо вжиття заходів з 
питань розірвання договорів оренди за порушення суттєвих умов 
договорів оренди, стягнення заборгованості з орендної плати, ви-
требування майна з безпідставного використання, відповідно до 
чинного законодавства України.

З цією метою протягом 2016 року управлінням комунальної 
власності міста спільно з юридичним управлінням виконкому 
Криворізької міської ради підготовлено та надано на розгляд різ-
ного рівня судів:

– 19 позовних заяв на стягнення заборгованості з орендної 
плати і 6 позовних заяв про розірвання договорів оренди;

– позовну заяву про витребування майна щодо безпідставного 
його використання;

– апеляційну скаргу на рішення суду про визнання договору 
недійсним;

– апеляційну скаргу на рішення суду щодо відмови грошових 
вимог;

– 2 касаційні скарги на постанови апеляційного господарсько-
го суду про визнання договорів недійсними;

– заяву на видачу дублікату наказу про стягнення та 2 позовні 
заяви про передачу безхазяйного майна до комунальної власнос-
ті міста.

З 6 позовних заяв щодо розірвання договорів оренди, витре-
бування комунального майна та іншого характеру – 3 задоволено, 
1 – у судовому провадженні, 2 об’єкта повернуто по акту прийман-
ня-передавання.

З питання стягнення заборгованості з орендної плати, збитків 
направлено 19 позовних заяв на загальну суму 253 939,26 грн., 
з яких: задоволено (з урахуванням часткового задоволення суми 
боргу) – 14 на загальну суму 234 993,26 грн., сплачено у добро-
вільному порядку – 2 на суму 3 248,76 грн., у судовому прова-
дженні – 3 на суму 11 855,84 грн.

Відповідно до наданих Криворізькою міською радою повно-
важень у сфері приватизації майна, що перебуває у власності те-
риторіальної громади міста Кривого Рогу, управлінням протягом 
минулого року формувалися та надавалися на розгляд міській 
раді переліки об’єктів комунальної власності міста, що підлягали 
приватизації в 2016 році. Переліки попередньо детально роз-
глядалися на засіданнях постійної комісії міської ради з питань 
земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста.

Для проведення заходів щодо приватизації об’єктів управлін-
ням упродовж минулого року було підготовлено 5 проектів рішень 
міської ради про затвердження переліків об’єктів, що підлягають 
приватизації у 2016 році, та проект рішення про затвердження 
переліку об’єктів комунальної власності міста, за якими продовжу-
ється термін приватизації в 2016 році, та щодо внесення змін до 
зазначених переліків.

До зазначених переліків було включено 11 об’єктів, за 8 
об’єктами продовжено термін приватизації в 2016 році, 2 об’єкти 
вилучено. Всього у 2016 році було приватизовано 11 об’єктів, сума 
надходжень коштів до міського бюджету від відчуження майна 
склала 2 748 410 тис. грн.

У 2016 році до міського бюджету було перераховано  
2 795 405,70 грн., до державного бюджету – 559 055,61 грн.

Крім того, управлінням як органом приватизації здійснюється 
робота з контролю за зобов’язаннями, взятими на себе новими 
власниками об’єктів. З метою врегулювання взаємовідносин між 
суб’єктами господарювання та управлінням на засіданнях тимча-
сової комісії з розгляду питань про внесення змін до договорів 
купівлі-продажу комунального майна, зняття таких договорів з 
післяприватизаційного контролю було розглянуто 7 питань (щодо 
зміни спеціалізації, подовження термінів контролю, зняття з 
контролю договорів купівлі-продажу тощо). За результатами роз-
гляду за 6 питаннями були ухвалені позитивні рішення.

Протягом 2016 року знято з післяприватизаційного контролю 
28 договорів купівлі-продажу та зафіксовано повне виконання 
покупцями взятих на себе зобов’язань перед органом приватиза-
ції та територіальною громадою міста Кривого Рогу.

Спільно з виконкомами районних у місті рад здійснено 39 по-
точних перевірок об’єктів приватизації щодо виконання покупця-
ми умов договорів купівлі-продажу. Встановлено їх виконання у 
переважній більшості випадків. При виявленні порушень органом 
приватизації вживаються заходи відповідно до чинного законо-
давства України та діючого в місті порядку приватизації.

Станом на теперішній час на післяприватизаційному контролі 
перебуває 102 об’єкта приватизації.

Також, з метою захисту інтересів територіальної громади, зу-
силлями управління спільно з правоохоронними органами та 
державної виконавчої служби, шляхом примусового виселення 
суб’єкта підприємницької діяльності було повернуто з безпідстав-
ного користування нежитлову будівлю автостоянки, розташовану 
за адресою: пр. Миру, 29г.

Водночас управлінням вживаються дії щодо повернення у 
комунальну власність міста об’єкта, розташованого за адресою: 
мікрорайон Ювілейний, 4, раніше приватизованого, договір ку-
півлі-продажу з яким було розірвано у судовому порядку, що в 
подальшому надасть можливість запропонувати вільні площі для 
орендного користування або приватизації.

В межах делегованих повноважень проводилась робота щодо 
примусового стягнення збитків у розмірі 4 423 610,40 грн. з ко-
лишнього власника об’єкта на користь територіальної громади 
міста, у зв’язку з розірванням договору купівлі-продажу.

Робота управління у 2016 році була направлена на ефективне 
управління, розпорядження та користування об’єктами комуналь-
ної власності територіальної громади міста Кривого Рогу в межах 
наданих міською радою повноважень.

В. о. начальника управління комунальної власності 
міста виконкому міської ради М. ДРОННІКОВА

Динаміка вартості майна за 2011-2016 рр., млн. грн.

    2011              2012               2013               2014              2015

25179,04

30894,10

25014,3024436,05
22326,56

Динаміка збільшення вартості комунального майна  
з 01.11.2011 по 01.10.2015, млн. грн.

Об'єкти  
житлового  

фонду  
26221,90 
84,88%

Об'єкти 
нежитлового 

фонду 
1314,43 
4,25%

Інші основні засоби  
(земельні ділянки,  

озеленення, рухоме  
майно тощо) 

2686,81 
8,70%

Інші об'єкти 
нерухомості  

(об'єкти 
інфраструктури, 

благоустрій) 
486,90 
1,58%

Об'єкти 
незавершеного 

будівництва 
184,06 
0,60%

Офіційно
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Звіт про роботу управління з питань надання  
адміністративних послуг виконкому міської ради 

2016 рік  став роком потужної реформи адміністративних 
послуг у органах місцевого самоврядування Кривого Рогу, 
спрямованої на подальший розвиток криворізької громади. 
Її впровадження здійснюється під щоденним постійним конт-
ролем міського голови Вілкула Ю.Г. і має на меті підвищення 
якості та доступності послуг влади для громадян; створення 
прозорих і чітких правил для бізнесу; протидію корупційним 
ризикам.

Протягом 2016 року робота управління з питань надання 
адміністративних послуг виконкому міської ради (надалі – 
управління) спрямовувалась на виконання завдань, визначе-
них законодавством України з реформування системи надання 
адміністративних, інших публічних послуг, удосконалення про-
цесів їх надання мешканцям Кривого Рогу, ефективну реаліза-
цію стратегічних та оперативних цілей «Ефективне відкрите 
міське врядування» та «Доступні і якісні публічні послуги», ви-
значених Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу на 
період до 2025 року.

Із початку року ключовими аспектами криворізької 
реформи адміністративних послуг в органах місцевого 
самоврядування стали:
забезпечення відповідального прийому повноважень із 

надання найбільш затребуваних у населення адміністра-
тивних послуг Міністерства юстиції України, Державної 
міграційної служби України. Це дозволило створити 
умови для нової якості реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме 
майно, місця проживання громадян, та обслужити понад  
309 500 криворіжців; здійснити державну реєстрацію 
нерухомого майна, бізнесу для 90% замовників з тих, які 

зверталися до усіх акредитованих у місті суб’єктів 
державної реєстрації;

передача функцій реєстрації місця проживання 
громадян виконкомам районних у місті рад, що 
суттєво наблизило послугу до людей. Цими можли-
востями з квітня 2016 року скористалися 103 907 
громадян;

застосування нових механізмів надання адміні-
стративних, інших публічних послуг у Центрі адмі-
ністративних послуг «Віза» (надалі – Центр), його 
територіальних підрозділах в умовах стійкої тен-
денції до збільшення чисельності мешканців міста, 
які через Центр взаємодіють з владою (див. мал. 1).

За принципом організаційної єдності у 2016 році в 
Центрі:

– розглянуто 181 671 звернення (38% – від усіх по-
слуг, наданих центрами надання адміністративних по-
слуг Дніпропетровської області);

– кількість послуг збільшилася до 423;
– рівень позитивних мотивацій становить 98%;
– забезпечено роботу повноважних представників 19 під-

приємств, організацій, установ – надавачів послуг, 7 з них – 
суб’єкти господарювання, що посідають монопольне станови-
ще на ринку послуг (водо-, тепло-, газопостачання тощо).

Щоденна максимальна кількість звернень до Центру стано-
вить близько 700 осіб та має стійку динаміку до зростання. У 
порівнянні з минулим роком зросла на 18,4%, у тому числі з 
питань:

– оформлення паспортів, реєстрації місця проживання гро-
мадян   – у 2,5 раза (46 700 звернень);

– реєстрації бізнесу та надання дозвільних документів 

суб’єктам господарювання   – більш ніж у 2 рази (29 800 звер-
нень);

– земельних відносин – на 82,7% (26 000 звернень).
Підтвердженням необхідності подальшого наближення по-

слуг до їх замовників, розвитку територіальних підрозділів 
Центру є значне збільшення кількості звернень до територі-
альних підрозділів Центру – у 2016 році вона зросла на 77,6% 
і складає 38,2 тисячі звернень, або майже чверть від загаль-
ної кількості відвідувачів. На сьогодні організовано роботу 8 
офісів Центру у всіх районах міста (в Інгулецькому районі їх 2), 
які працюють щоденно, у робочі дні, без перерви.

Звіт про роботу відділу з питань енергоменеджменту  
та впровадження енергозберігаючих технологій  

виконкому міської ради
На сьогоднішній день у місті в напрямку підвищення енер-

гоефективності діє програма – План сталого енергетичного 
розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року, затверджений рі-
шенням міської ради від 27.03.2013 №1838. За 2016 рік про-
мисловими, комунальними підприємствами та бюджетними 
закладами міста було виконано заходи з енергоефективності 
на загальну суму 45,9 млн. грн., з них за рахунок бюджет-
них коштів – майже 24,9 млн. грн., що були спрямовані на 
заходи з утеплення фасадів у бюджетних закладах, заміну 
вікон на енергоефективні, ремонт систем водопостачання та 
водовідведення, заміну ламп на енергозберігаючі та інші за-
ходи, крім того було здійснено відновлення ізоляції теплових 
мереж комунального підприємства теплових мереж «Криво-
ріжтепломережа» на суму 2 млн. грн. та придбано блочні ав-
томатизовані пальники з частотними перетворювачами для 
модернізації 4-х котлів на суму 1,9 млн. грн.

Унаслідок зазначеного заощаджено 92,65 тис. тонн умов-
ного палива, а саме:

 – природного газу 53,092 млн. м3;
 – електроенергії 80,605 млн. кВт*год.;
 – теплової енергії 11,155 тис. Гкал.
В цілому по місту спостерігається щорічне поступове 

зменшення споживання енергоносіїв бюджетними заклада-
ми. Так, у порівнянні з 2012 роком зменшилось:

 – споживання природного газу на 48,5%;
 – електричної енергії на 24,4%;
 – теплової енергії на 31,7%.
Основним інструментом енергоменеджменту на всіх його 

рівнях є енергетичний моніторинг, який впроваджено в бю-
джетних закладах міста з 2012 року.

Протягом звітного року забезпечувалося проведення 
енергетичного моніторингу: щотижня за допомогою відпо-
відного модуля, що діє на порталі «Криворізький ресурсний 
центр», проводився аналіз споживання природних та енерге-
тичних 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 робочої групи з питань 
виконання Плану сталого енергетичного розвитку міста Кри-
вого Рогу до 2020 року, міської галузевої ради підприємців 
з питань енергозбереження, навчання посадових осіб ви-
конкому міської ради (головних розпорядників коштів місь-
кого бюджету), технічного персоналу бюджетних закладів 
та представників об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків і житлово-будівельних кооперативів з питань упро-
вадження пріоритетних енергоефективних заходів.

Крім того, за 12 місяців 2016 року відділом підготовлено 
3 рішення міської ради, 3 рішення виконкому міської ради.

З метою підтримки населення Кривого Рогу та стимулюван-
ня впровадження енергоефективних заходів міською радою 
затверджено Програму відшкодування частини кредитів, що 
надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних бу-
динків та житлово-будівельним кооперативам на впроваджен-
ня енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016-2018  

роки (рішення міської ради від 25.05.2016 №551), відповід-
но до якої мешканцям міста відшкодовується 20% від розмі-
ру основної суми кредиту на придбання енергоефективного 
обладнання та матеріалів.

Важливе місце в забезпеченні реалізації політики енер-
гоефективності та енергозбереження посідає інформаційна 
діяльність і популяризація відповідних заходів. З метою ін-
формування населення міста з питань ощадливого ставлення 
до природних та енергетичних ресурсів регулярно поновлю-
ється сторінка «Енергозбереження» на офіційному веб-сайті 
виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет 
(http://kryvyirih.dp.ua) та рубрика «Ощадливе споживання 
енергетичних ресурсів» на порталі «Криворізький ресурс-
ний центр» (http://krogerc.info), де розміщуються матеріали 
з тематики енергоефективності та ощадливого використання 
енергоресурсів.

Розміщуються матеріали з тематики енергоефективності 
та ощадливого використання енергоресурсів і на сторінках 
друкованих видань міста.

Місто бере участь у проекті USAID «Муніципальна енерге-
тична реформа в Україні» в напрямку залучення інвестицій, 
підготовки бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань, 
проведенні кампанії з інформування громадськості з питань 
енергетичної ефективності й використання альтернативних 
джерел енергії.

У 2016 році в рамках «Тижня сталої енергії» проведено 
соціальну акцію з енергозбереження спільно з Дніпропе-
тровською обласною радою та Проектом українсько-ні-
мецького технічного співробітництва GIZ «Енергоефектив-
ність у громадах» (Deutche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit, GmbH), відповідно до якої мешканці отри-
мали заохочувальні призи.

В липні 2016 року на базі виконкому міської ради в рам-
ках спільного проекту з Німецьким товариством міжнарод-
ного співробітництва GIZ «Енергоефективність у громадах» 
та за організаційної підтримки Дніпропетровської обласної 
асоціації органів місцевого самоврядування, Інституту роз-
витку міста Кривого Рогу, проведено серію навчальних за-
ходів – тренінгів щодо підготовки фахівців з управління 
муніципальними будівлями (фасіліті-менеджменту), а саме 
технічного персоналу, користувачів будівель та адміністра-
ції з питань технічної та економічної експлуатації будівель, 
енерговитрат в муніципальних будівлях, енергоефективних 
заходів та можливостей заощадження, експлуатації муніци-
пальних будівель відповідно до вимог державних стандартів, 
будівельних норм і правил України.

За підтримки проекту «Розвиток соціальної інфраструкту-
ри у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО», що впроваджу-
ється GIZ в рамках комплексу заходів з термомодернізації 
будівель, у навчальних закладах міста (КЗОШ І-ІІІ ступенів 
№№110, 115, 117, 123) за кошти GIZ впроваджено заходи 
з встановлення сучасних індивідуальних теплових пунктів.

Активно велася робота в напряму залучення фінансових 
ресурсів міжнародних фінансових організацій, у тому числі 
й кредитних.

У 2016 році здійснено погодження кредитних пропо-
зицій від Північної екологічної фінансової корпорації  
(НЕФКО) для реалізації двох проектів: «Реконструкція ко-
тельні ДКМС-80 та приєднаних мереж комунального підпри-
ємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» (у рамках 
програми «DemoUkrainaDH») та «Термомодернізація до-
шкільних навчальних закладів №15 та №231 в м. Кривий 
Ріг» (у межах програми Револьверного фінансування «Енер-
гозбереження»).

Протягом звітного року продовжено опрацювання питан-
ня реалізації проектів «Децентралізація системи теплопос-
тачання з виводом з експлуатації котельні на території ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» в м. Кривий Ріг» та «Модерніза-
ція і оптимізація системи водопостачання в м. Кривий Ріг» 
в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком.

Місто зацікавлене в налагоджуванні ефективного співро-
бітництва за напрямком енергоефективності з Республікою 
Польща, впровадженні передових технологій та обміну до-
свідом у цій сфері.

Започатковано тісну співпрацю з експертами Державно-
го національного агентства збереження енергії Республіки 
Польща в напрямку комплексної термомодернізації будівель 
бюджетних закладів міста Кривого Рогу.

В вересні 2016 року в місті Варшава між виконкомом 
міської ради та Національним агентством по енергозбере-
женню Польщі підписано Меморандум про співробітництво у 
сфері підвищення енергоефективності, направленого на вза-
ємне спрямування зусиль та намірів в напрямку ефективного 
співробітництва задля поширення енергоефективних прак-
тик та технологій на об’єктах комунальної власності міста 
Кривого Рогу.

Фахівцями Національного агентства по енергоефектив-
ності Польщі проведені енергоаудити окремих будівель 
бюджетних закладів та розроблено технічні рекомендації 
з проведення комплексної термомодернізації по закладах: 
«Криворізька гімназія №95», «Криворізька загальноосвітня 
спеціалізована школа I-III ступенів №4 з поглибленим ви-
вченням іноземних мов», «КУ «Територіальний центр соці-
ального обслуговування (надання соціальних послуг) в Дзер-
жинському районі».

В грудні в рамках програми перебування представників 
Національного агентства по енергозбереженню Польщі в м. 
Кривому Розі, польськими експертами взято участь у «круг-
лому столі» з питання реалізації спільних енергоефективних 
проектів на об’єктах комунальної власності міста, організо-
ваному на базі ДВНЗ «Криворізький національний універси-
тет».

Подальша робота відділу з питань енергоменеджменту 
та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому 
міської ради буде спрямована на досягнення показників за 
пріоритетними напрямами, визначеними Планом дій сталого 
енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року.

Начальник відділу з питань енергоменеджменту  
та впровадження енергозберігаючих технологій   

виконкому міської ради В.СІЧЕВА

Офіційно

 Мал. 1
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 Асортимент послуг місцевої влади поповнюється шляхом 
вивчення громадської думки (щоквартально) та рейтингування 
пропозицій мешканців нашої територіальної громади.

Серед інновацій:
підвищення доступності надання адміністративних, со-

ціальних послуг для криворіжців, які мешкають у віддалених 
мікрорайонах, селищах, шляхом підготовки до роботи в пілот-
ному режимі двох Мобільних офісів муніципальних послуг;

електронні сервіси замовлення в он-лайн режимі окре-
мих адміністративних послуг Держгеокадастру України та  
Держпродспоживслужби;

через портал державних послуг iGov.org.ua – отриман-
ня адміністративних послуг з питань реєстрації бізнесу, місця 
проживання, відомостей з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно. Протягом 2016 року суттєво розширено 
перелік цих послуг, на сьогодні їх 18. Серед затребуваних – по-
слуги по реєстрації бізнесу, послуги Держгеокадастру, внесен-
ня змін до установчих документів суб’єктів господарювання;

придбання сучасної станції для оформлення і видачі пас-
порта громадянина України для виїзду за кордон з безконтакт-
ним носієм або паспорта громадянина України у формі картки;

окреме «вікно» видачі документів;
графіки середньої завантаженості Центру і територіаль-

них підрозділів за днями й годинами тижня;
заходи з підвищення клієнтоцентричності Центру (по-

кращення обслуговування осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, створення корпоративного стилю, розширення 
е-сервісів тощо);

запровадження пілотного в Україні проекту надання по-
слуг одним пакетом при народженні дитини (див. мал. 2).

У липні минулого року міським головою Вілкулом Ю.Г. було 
ініційовано підписання Меморандуму про взаємодію з керів-
никами суб’єктів господарювання, що мають велике соціальне 
значення для населення та посідають монопольне становище 
на ринку послуг (водо-, тепло-, газопостачання тощо), завдяки 
чому узгоджено питання участі представників цих підприємств 
у роботі Центру. На сьогодні їх 19. Тільки упродовж минулого 
року до роботи у складі Центру долучилися представники пер-
шого та другого криворізьких місцевих центрів з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги, територіальні сервісні 
центри №№1243, 1248 Регіонального сервісного центру МВС 
України у Дніпропетровській області, Криворізьких північного, 
південного та центрального об’єднаних управлінь Пенсійного 
фонду України. Протягом 2016 року повноважними представ-
никами підприємств, організацій, установ, які беруть участь у 
роботі Центру, розглянуто 38 199 звернень замовників послуг.

Результативне функціонування Центру та його територіаль-
них підрозділів є головним у роботі з 
реформування системи адміністратив-
них послуг у місті. Багаторічна діяльність 
виконкому міської ради з питань покра-
щення якості надання адміністративних, 
інших публічних послуг спрямована на 
відповідність Центру таким критеріям, 
як: результативність, зручність, своєчас-
ність, професійність.

У Центрі діють системи управління 
якістю та інформаційною безпекою від-
повідно до ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ 
ISO/IEC 27001:2010. Проведено робо-
ту з розширення вимог стандарту ISO 
9001:2009 у сфері запобігання коруп-
ційним загрозам.

Розпочато впровадження інновацій-

них технологій електронного забезпечення роботи Центру для 
підвищення якості обслуговування. Діє програмний комплекс 
«Електронна система оцінки якості надання послуг у муніци-
пальному центрі послуг м. Кривого Рогу», отримано доступ 
до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, Віртуального офісу 
електрон них адміністративних послуг Дніпропетровської 
області щодо внесення відомостей до Єдиного державного 
реєстру адміністративних правопорушень. Це забезпечує ви-
конання адміністраторами вимог Законів України «Про адмі-
ністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності» щодо дотримання термінів виконання 
дозвільних, погоджувальних процедур, надання адміністра-
тивних, інших публічних послуг. Електронне забезпечення 
роботи Центру передбачає наявність електронної скриньки, 
розсилку телефонних текстових повідомлень замовникам по-
слуг про готовність результату надання послуги, розміщення 
матеріалів на офіційному веб-сайті виконкому міської ради 
в мережі Інтернет, порталі «Криворізький ресурсний центр».

Вищезазначене свідчить про послідовність дій виконкому 
міської ради щодо максимальної прозорості та відкритості в 
наданні публічних послуг мешканцям Кривого Рогу. Це дово-
дять також результати анкетування громадян, суб’єктів господа-

рювання, проведеного із залученням молодіжного виконкому, 
міської координаційної ради з питань розвитку підприємни-
цтва, у тому числі шляхом інтерактивного опитування на сайті 
комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого 
Рогу» Криворізької міської ради, порталі «Криворізький ре-
сурсний центр». Із 962 респондентів 78% опитаних надали 
позитивну оцінку якості отриманих послуг, 81% – відчули по-
зитивні зміни після передачі повноважень органам місцевого 
самоврядування від Міністерства юстиції України, Державної 
міграційної служби України (див. мал. 3).

2017 рік має стати роком клієнтоорієнтованості Центру та 
його територіальних підрозділів, що визначено Програмою 
розвитку нових технологій муніципального менеджменту, 
тому перспективами роботи є:
 максимальне на-

ближення адміні-
стративних, інших 
публічних послуг 
до споживачів по-
слуг через ефек-
тивну організацію 
роботи Мобільних 
офісів муніципальних послуг, започаткування роботи від-
далених робочих місць адміністраторів;

 створення нових можливостей для своєчасного отриман-
ня послуг споживачами, забезпечення захисту інформації 
суб’єктів звернень від унесення будь-яких змін та форм 
втручання;

 реалізація механізмів максимального впровадження в 
роботу Центру можливості телекомунікаційних засо-
бів зв’язку та мережі Інтернет, орієнтація на послуги у 
е-форматі;

 активні профілактичні заходи з протидії корупційним 
ризикам, в першу чергу через розробку і запровадження 
жорстких і чітких правил і регламентів.

Начальник управління  
з питань надання адміністративних послуг  

виконкому міської ради Н. РОМАНОВСЬКА

Звіт про роботу управління по роботі зі зверненнями громадян 
виконкому міської ради 

У 2016 році до керівництва виконкому міської ради надій-
шло 45  793 звернення. У порівнянні з 2015 роком кількість 
звернень збільшилася на 26%.

У числі звернень, що надійшли на розгляд до керівництва ви-
конкому міської ради: письмових – 11  991 звернення, у тому 
числі заяв щодо надання матеріальної допомоги – 7 350, на осо-
бистому прийомі отримано 1 823 звернення, від державної уста-
нови «Урядовий контактний центр» надійшло 14 261 звернення, 
від контакт-центру «Гаряча лінія голови облдерж адміністрації» 
– 9 290, на «прямий телефон» міського голови отримано 2 472 
дзвінки, на портал «Криворізький ресурсний центр» – 5 956.

Від органів державної влади України вищого рівня надій-
шло 449 звернень громадян, що на 336 менше, ніж у 2015 році, 
зокрема: Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
– 350, Дніпропетровської обласної ради – 5, Верховної Ради 
України – 11, інших органів вищого рівня та міністерств – 83.

Загалом за минулий рік у зверненнях, що надійшли до 
керівництва виконкому міської ради, було порушено 47 279 
питань. Головними є питання комунального господарства – 
25 296 (53,5%), соціального захисту (насамперед це питання 
надання матеріальної допомоги) – 9 148 (19,3% від загальної 
кількості), охорони здоров’я – 2 138 (4,5%), земельних відно-
син – 1 730 (3,6%), транспорту і зв’язку – 1 396 (2,9%), житлової 
політики – 1 257 (2,6%), праці та заробітної плати – 709 (1,5%).

Найактуальнішими питаннями комунального господарства 
були газо-, електро-, водо- та теплопостачання. Лише з питань 
електропостачання є зменшення, за іншими вищевказаними 
послугами відзначається зростання кількості звернень.

 З питань соціального захисту населення відзначається по-
дальше збільшення кількості заяв щодо надання матеріальної 

Послуга одним пакетом за «життєвою ситуацією «Народження дитини»
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допомоги. Для підтримки мешканців міста, які опинилися у 
складних життєвих умовах, за рахунок коштів міського бюджету 
виділено 7 млн. 697 тис. 400 грн., що на 3 млн. 271 тис. 735 грн.  
більше, ніж у 2015 році. Ці кошти отримали 5 654 мешканці міс-
та.

Протягом року щотижня на апаратних нарадах при міському 
голові оприлюднювалася оперативна інформація щодо про-
блемних питань громадян, у разі необхідності вживалися тер-
мінові заходи.

Важливим напрямом в організації роботи зі зверненнями 
громадян є перевірки якості виконання робіт та рівня задово-
леності заявників вирішенням їхніх проблемних питань. Пере-

важно самі виконавці після вжиття заходів з 
вирішення проблемних питань, порушених у 
зверненні, у телефонній або особистій розмові 
із заявником повідомляли його про результати 
розгляду звернення та з'ясовували, чи задово-
лений заявник вирішенням питання. Додатко-
во перевірки робилися працівниками управ-
ління по роботі зі зверненнями громадян.

Протягом минулого року на «прямий теле-
фон» міського голови звернулося 2 472 меш-
канці. Основними були питання зовнішнього 
освітлення, ремонту покрівель, відсутності 
холодного водопостачання, газо- та теплопос-
тачання, прочищення мереж водовідведення. 
Питання оперативно вирішувалися, або меш-
канці отримували роз’яснення щодо шляхів їх 
вирішення.

З метою більш повного забезпечення прав 
громадян на звернення в 2016 році було про-
довжено роботу «прямих телефонів» місь-

кого голови, голів районних у місті рад, диспетчерських служб 
суб’єктів господарювання – надавачів житлово-комунальних 
послуг, «гарячих телефонних ліній» управителів житлових бу-
динків.

Дедалі більшої популярності серед мешканців міста набува-
ють електронні звернення на портал «Криворізький ресурсний 
центр». Він не потребує затрат часу та матеріальних ресурсів, 
достатньо мати доступ до мережі Інтернет. Навіть якщо грома-
дянин звернувся до даного ресурсу вперше, у нього не виникає 
складнощів завдяки детальній інструкції для заповнення елек-
тронного звернення. Кількість звернень збільшилася з 3 978 у 
2015 році до 5 956 у 2016 році, тобто на 50%.

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного 
звернення та електронної петиції» на офіційному веб-сайті ви-
конкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет забезпече-
но можливість розміщення громадянами електронних петицій до 
міської ради та їх підтримки. За минулий рік 8 петицій набрали 
необхідну кількість голосів і були внесені на розгляд міської ради.

Протягом минулого року відповідно до затвердженого графі-
ка було здійснено 32 перевірки з питань ведення діловодства за 
зверненнями громадян в управліннях, структурних підрозділах 
виконкому міської ради та виконкомах районних у місті рад. За 
результатами перевірок установлено, що діловодство ведеться 
належним чином.

Працівниками управління по роботі зі зверненнями грома-
дян періодично проводилися перевірки проведення особистих 
прийомів громадян керівниками підприємств – надавачів кому-
нальних послуг.

Для визначення найбільш проблемних питань, з якими звер-
таються мешканці міста, спеціалістами управління проводяться 
щотижневі моніторинги та щомісячні аналізи звернень. На офі-
ційному веб-сайті виконкому міської ради в мережі Інтернет 
щоквартально розміщуються звіти про підсумки роботи зі звер-
неннями громадян та щотижневі моніторинги, для виявлення 
актуальних проблем громадян міста та забезпечення їх опера-
тивного вирішення.

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 їх вирішення, задоволення 
законних інтересів мешканців міста.

Начальник управління по роботі зі зверненнями 
громадян виконкому міської ради  В. ЧОРНИЙ

Звіт про роботу відділу з питань захисту прав споживачів  
апарату міської ради і виконкому

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.

У зв’язку з відсутністю належного державного нагляду 
(контролю) з боку Держпродспоживслужби України, довготри-
валим розглядом звернень городян, ненаданням на території 
нашого міста консультацій та роз’яснень з питань захисту прав 
споживачів, неврегульованістю окремих нормативно-право-
вих актів, пов’язаних із захистом прав споживачів, збільшилася 
кількість звернень громадян до місцевої влади та збільшилося 
навантаження в питаннях розв’язання спорів між споживачами 
й суб’єктами господарювання.

Так, за 2016 рік з питань захисту прав споживачів звернуло-
ся 1308 громадян, на 27,7% більше у порівнянні з 2015 роком: 
на особистий прийом – 936 громадян, що складає 72% від за-
гальної кількості звернень, письмово – 294 (22%), електрон-
ною поштою – 78 (6%).

Усі звернення громадян, а також критичні зауваження, які 
в них містяться, систематично узагальнюються й аналізуються 
з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до по-
рушення прав та інтересів громадян.

Як свідчить аналіз звернень громадян, 6% їх стосується 
якості продовольчих товарів; 56% – якості непродовольчих 
товарів; 34% – якості наданих послуг (робіт), 4% – якості об-
слуговування.

У зверненнях піднімаються питання щодо:
– розірвання договорів купівлі-продажу товарів у зв’язку з 

виявленням недоліків чи істотних недоліків у товарах, їх об-
міну на якісні або повернення коштів;

– довготривалого ремонту побутової техніки, мобільних 
телефонів, виробів медичного призначення та інших товарів;

– порушення умов договорів з надання побутових послуг 
(установки теплолічильників та склопакетів, утеплення будин-
ків);

– неналежного надання житлово-комунальних послуг (те-
пло-, газо-, водо- та енергопостачання, утримання будинків);

– порушення правил торгівлі продовольчими товарами (не-
дотримання умов і температурних режимів зберігання продук-
ції, відсутності її маркування, цінників, невидачі розрахунко-
вих документів, відсутність контрольних вагів);

– якості й безпеки продуктів харчування, у тому числі алко-
гольних напоїв;

– неналежного рівня обслуговування.
Для оперативного розгляду звернень громадян направлено 

понад 100 листів до суб’єктів господарювання (продавців то-
варів, надавачів послуг).

При розгляді звернень громадян-споживачів удосконалю-
ються способи та методи реалізації захисту їх прав:

– у залежності від характеру питання звернення розгляда-
ється спільно з управліннями й відділами виконкомів міської 
ради, районних у місті рад;

– 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;

– за відповідним роз’ясненням норм законодавства направ-
ляються листи до центральних органів виконавчої влади;

– і, найголовніше, забезпечено право громадян бути при-
сутніми при розгляді їх звернень.

Робота у взаємодії дає позитивний результат. Напри-
клад, на 96% зменшилася кількість звернень з питань 
нав’язування городянам додаткових платних сервісних 
послуг, різного виду страховок і непотрібних товарів при 
придбанні побутової техніки, на 80% –  з питання якості та 
установки металопластикових виробів, на 56% – з питань 
придбання меблів, їх якості та виконання замовлень у ви-
значені договором строки.

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 400 тис. грн., у інших випадках надано роз'яснення від-
повідно до норм чинного законодавства України.

Однак, є проблемні питання, які ускладнюють розгляд звер-
нення громадян (3%). Це відсутність документів, що засвід-
чують факт купівлі (замовлення) продукції, відсутність чітких 
договірних відносин між споживачем та виконавцем робіт 
(послуг), неможливість визначити місцезнаходження суб'єкта 
господарювання.

З урахуванням проблемних питань активізована робота з 
попередження надходження на споживчий ринок міста не-
якісної та небезпечної продукції, дотримання суб’єктами гос-
подарювання правил торгівлі й надання послуг та недопущен-
ня порушень прав споживачів і їх інтересів.

Забезпечено систематичний моніторинг стану споживчо-
го ринку, яким за цей період охоплено понад 700 об’єктів 
бізнесу, що дає можливість оцінити якість продукції й рі-
вень торговельного обслуговування в місті відповідно до 
вимог чинного законодавства України, рівень споживчої за-
доволеності.

Проведені спостереження свідчать про необхідність під-
вищення рівня гарантій прав споживачів стосовно якості й 
безпеки товарів і надання послуг (побутових, житлово-кому-
нальних, освітніх, медичних, туристичних, транспорту і зв’язку, 
станцій технічного обслуговування та автозаправних станцій, 
фінансових установ тощо), отримання повної, достовірної та 
своєчасної інформації про продукцію та її виробника (вико-
навця, продавця), правильності розрахунків за придбану про-
дукцію тощо.

Аналіз звернень громадян свідчить, що однією з причин 
виникнення скарг споживачів є недостатній рівень правової 
обізнаності норм законодавства як громадян-споживачів, так 
і суб’єктів господарювання.

Споживачам бракує знань, необхідних для здійснення пра-
вильного вибору продукції (товарів, робіт, послуг) із запропо-
нованих на споживчому ринку, а також для об’єктивної оцінки 
договорів, які пропонуються надавачами послуг. Існує великий 
рівень довірливості споживачів до усних переконань підприєм-
ців, особливо при укладанні письмових договорів, які, як прави-
ло, вичитуються споживачами після їх укладання (підписання).

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).

У 2016 році спільно з виконкомами районних у місті рад 
проведено понад 600 інформаційно-роз’яснювальних за-
ходів: 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, у пенсійних фондах, де літнім громадянам надаються 
поради, застереження з актуальних питань, пов’язаних з осо-
бливостями продажу лікарських засобів, виробів медичного 
призначення, і з загрозою самолікування, з укладанням до-
говорів про надання споживчого 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 
і місцевих громадських організацій (об’єднань) захисту прав 
споживачів.

Для тих городян, які володіють навичками роботи в ме-
режі Інтернет, на офіційному веб-сайті Криворізької міської 
ради створена сторінка з питань захисту прав споживачів, 
розміщено понад 250 актуальних інформацій, корисні по-
ради, зразки заяв-претензій, рекомендації суб’єктам госпо-
дарювання.

Мешканцям міста надано поради, застереження при при-
дбанні продукції та замовленні будь-яких послуг, наприклад, 
щодо придбання товарів на відстані у Інтернет-магазинах, 
нав’язування товарів, додаткових сервісних послуг та стра-
ховок при придбанні побутової техніки, придбання товарів у 
кредит, замовлення житлово-комунальних і побутових послуг 
тощо.

На сайті «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.

Завдяки проведеним інформаційно-роз'яснювальним за-
ходам забезпечено загальнодоступність, гласність і відкритість 
інформації у сфері захисту прав споживачів, підвищено рівень 
інформованості та правової обізнаності споживачів щодо їх 
законних прав, правової грамотності суб'єктів господарюван-
ня.

Створено умови доступу до інформації про роботу щодо за-
хисту прав споживачів, результати якої постійно висвітлюються 
на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської 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 все-
бічно захищати порушені права споживачів та відстоювати 
їх інтереси. У планах діяльності на 2017 рік – продовження 
профілактичної 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

Офіційно
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Звіт про роботу управління культури 
виконкому міської ради

Культура відіграє все більш значущу роль у формуванні 
та зміцненні національної спільності, розвитку творчих та 
інтелектуальних здібностей громадян. Криворіжці володі-
ють вагомим творчим потенціалом, який втілюють у життя 
працівники культури та аматори народного мистецтва.

У місті діють 3 театри, 18 позашкільних мистецьких на-
вчальних закладів, 12 Палаців культури, міський виставоч-
ний зал, міський історико-краєзнавчий музей, 2 його філії та 
відеогалерея, яка розташована у павільйоні малої архітек-
турної форми «Квітковий годинник», 46 масових бібліотек 
та ін.

Програма розвитку культури та мистецтва передбачає по-
етапне формування ефективної стратегії розвитку галузі і 
направлена на зберігання національно-культурної спадщи-
ни, зміцнення і примноження культурного потенціалу міста, 
всебічне задоволення культурних потреб населення, відрод-
ження і розвиток культурних традицій, а також зміцнення 
матеріально-технічної бази закладів культури.

У 2016 році на галузь «Культура та мистецтво» виділено 
143,8 млн. грн., що порівняно з 2015 роком більше на 13%.

Бюджетні призначення за загальним фондом спрямовані, 
насамперед, на виплату заробітної плати з нарахуваннями 
працівникам галузі і оплату енергоносіїв і комунальних по-
слуг в закладах культури.

На зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
культури спрямовано 34,4 млн.грн., що дало можливість 
здійснити придбання обладнання та провести капіталь-
ні ремонти в 16-ти закладах, а саме: в Палацах культури 
«Мистецький», «Тернівський»; музичних школах №№2, 4, 
13; художніх школах №№1, 2; школі мистецтв №2; філіалах 
КЗК «Міська дитяча бібліотека», «Міська бібліотека для до-
рослих» та ін. Продовжувався масштабний проект у куль-
турному житті міста – капітальний ремонт будівлі театру 
музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Здійснено 
ремонт покрівлі, фасаду, систем кондиціювання, опалення, 
водовідведення і стоків; замінено вікна, проведено ремонт 
внутрішніх приміщень, встановлено пандус. Тепер гри-
мерки артистів стали сучасними й комфортними. Виконані 
оздоблювальні роботи у фойє театру із сучасних матеріалів 
за новими технологіями.

Сьогодні 138 аматорських колективів клубних закладів 
міста відвідують 4,3 тис. учасників. З них 80 мають звання 
«народний», «зразковий». Протягом 2016 року учасники 
творчих колективів гідно презентували виконавську май-
стерність на 68 міжнародних, всеукраїнських, обласних 
фестивалях і конкурсах. Вони вибороли 86 вищих нагород 
– стали володарями гран-прі та лауреатами І ступеня.

В 2016 році у місті були проведені 3 всеукраїнських, 1 
обласний і 26 міських фестивалів і конкурсів. Яскраво та 
незабутньо, об’єднавши найбільшу кількість прихильників, 
пройшли фестивалі: народної творчості «Весна Рудани», во-
кальних та вокально-інструментальних ансамблів «У новий 
рік з улюбленими піснями», хореографічних мистецтв «Тан-
цююча осінь», театральний фестиваль-конкурс «Театральні 
обрії», відкритий фестиваль зі спортивно-бальних танців на 
Кубок міського голови Ю.Г. Вілкула, міський фестиваль «Мис-
тецьке свято «Душі криниця», обласний фестиваль дитячої 
та юнацької творчості «Срібне джерельце» та інші. У ході 
проведення фестивалів проходять майстер-класи, методич-
ні конференції, творчі лабораторії із залученням провідних 
фахівців країни різних жанрових напрямків.

Мережа шкіл естетичного виховання налічує 18 закладів, 
в яких навчається 6740 дітей, із них 912 учнів пільгових ка-
тегорій здобувають мистецьку освіту безоплатно.

З метою підтримки юних талантів, сприяння їх творчій са-
мореалізації, підвищення виконавської майстерності та по-
пуляризації мистецької освіти, в місті щороку проводяться 
конкурси і фестивалі за різними напрямками і видами мис-
тецтв: «Юний віртуоз», «Юний скрипаль», «Чарівна флей-
та», «Танець скликає друзів», «Соловейко», «Україно моя», 
«Співоча весна», «Джаз і юність» та інші. Вже втретє, на базі 
КПМНЗ «Криворізька міська музична школа №4», пройшов 
конкурс юних баяністів, акордеоністів та ансамблів «Сучас-
ні ритми», який набув у 2016 році статус всеукраїнського.  

У конкурсі брали участь юні музиканти з 12 областей Укра-
їни.

Всього в школах естетичного виховання налічується 190 
творчих колективів великих і малих форм. Здобутки й пе-
ремоги юних талантів сприяють зміцненню авторитету міста 
Кривого Рогу як культурно-мистецького центру. В поточному 
році їх досягнення поповнилися новими перемогами у кон-
курсах дитячої творчості: в міжнародних – 89 колективів та 
338 солістів, у всеукраїнських – 115 колективів та 317 со-
лістів.

В 2016 році відзнакою міського голови для обдарованих 
дітей і молоді в номінації «За творчі досягнення» нагоро-
джені 57 осіб.

На території міста діють дві бібліотечні системи: «Місь-
ка бібліотека для дорослих» та «Міська дитяча бібліотека», 
до складу яких входять 46 філіалів. Їх бібліотечний фонд 
складає понад 3 млн. примірників. У 2016 році було забез-
печено інформацією понад 130 тис. читачів, видано 2 млн. 
736 книг.

При потужній підтримці міста розвивається театральне 
мистецтво. КП «Криворізький академічний міський театр 
драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» у лис-
топаді 2016 року відсвяткував свій 85-річний ювілей. У 
репертуарі театру понад 40 різножанрових вистав. Упро-
довж року було показано 228 вистав, які переглянули понад  
35 тис. 300 глядачів. На міжрегіональному фестивалі «Сі-
чеславна-2016» вистава «Моя прекрасная леди» режисера 
Василя Короленка була визнана однією з кращих робіт у ре-
гіоні та отримала диплом «Краща музична вистава».

З метою розширення роботи театру, розвитку малих теа-
тральних форм реконструйовано й облаштовано сучасним 
обладнанням малу сцену міського театру.

18 грудня прем’єрним показом пластичної драми «Старик 
и море» була урочисто відкрита після капітального ремонту 
будівля КП «Криворізький академічний міський театр му-
зично-пластичних мистецтв «Академія руху». Сьогодні театр 
засяяв по-новому. Всі роботи виконано за новими техноло-
гіями, встановлено сучасне світлове, звукове й механічне 
устаткування, і глядацька зала на 350 місць гостинно запро-
шує своїх прихильників на перегляд вистав.

У 2016 році акторами театру було показано 105 вистав, 
які відвідало 23000 осіб, у тому числі 9500 глядачів пільго-
вих категорій. Репертуар театру поповнився новими поста-
новками: пластичними драмами «Старик и море», «Акакій», 
казкою для дітей «Красавица и Чудовище», містичною коме-
дією «Той, що відчиняє двері». Дві останні вистави колектив 
театру гідно презентував на фестивалі-конкурсі «Січеслав-
на-2016» і став його лауреатом. Слід зазначити, що у театрі 
працюють три заслужених діяча мистецтв України, а його ди-
ректор, Бєльський Олександр Гнатович, – Почесний громадя-
нин міста Кривого Рогу. Нагороди такого рівня свідчать про 
високий рівень майстерності, завдяки чому «Академію руху» 
добре знають не тільки в Україні, а й далеко за її межа ми. У 
вересні 2016 року в Будапешті (Угорщина) і Любліні (Поль-
ща) під час проведення Днів української культури театр 
«Академія руху» разом з народними майстрами презенту-
вали унікальний культурний і творчий проект Кривого Рогу 
«Кривий Ріг – європейське місто».

Творча робота Криворізького міського театру ляльок – 
один з найяскравіших емоційних засобів, який формує смак 
дитини, а душею театру є його маленькі глядачі. Головний 
творчий напрямок роботи театру – класична та сучасна каз-
ка. У його скарбниці – 45 вистав для дітей різної вікової 
категорії. Вистава «Теремок – щаслива хата» принесла теа-
тру перемогу у номінації «Краща лялькова вистава» в фес-
тивалі-конкурсі на вищу театральну нагороду Придніпров’я 
«Січеславна-2016» .

У 2016 році Криворізький міський театр ляльок за офіцій-
ними даними Союзу Національних бізнес-рейтингів України, 
за результатами загальнодержавного економічного ранжу-
вання суб'єктів господарювання «Театральна та концертна 
діяльність», у номінації «Фінансові показники успішної ді-
яльності» здобув золото рейтингу та набув статусу «Держав-
не підприємство року 2016».

Щороку з музейними колекціями та експонатами кому-
нального закладу культури «Міський історико-краєзнавчий 
музей» знайомиться більше 55 тис. жителів та гостей міста. В 
2016 році фонди музею поповнилися близько 1030 одини-
цями музейних предметів.

Протягом останніх 50 років музей проводив охоронні 
археологічні розкопки. За цей час на території Криворіж-
жя було досліджено 128 курганів, де виявлено понад 800 
поховань. В процесі цієї роботи було відкрито понад 30 
святилищ, що датуються ІІІ тис. до нашої ери – І тис. нашої 
ери, більшість з яких не мають аналогів в Європі та Україні. 
Підсумком дослідницької роботи стало видання книги «Ду-
ховна культура Криворіжжя з найдавніших часів до серед-
ньовіччя» (автор О. Мельник). Враховуючи велику історичну 
та архітектурну цінність об’єктів духовної культури нашого 
краю, Криворізькою міською радою прийнято рішення про 
затвердження Програми збереження духовної культури дав-
нього населення Криворіжжя на 2016-2019 роки.

Історія культури нашого міста вже півстоліття невідрив-
но пов’язана з творчою діяльністю видатного українського 
художника Григорія Івановича Синиці. З нагоди 20-ї річни-
ці від дня смерті заслуженого художника України, лауреата 
державної премії ім. Т. Шевченка було проведено рекон-
струкцію та капітальний ремонт приміщення музею-квар-
тири, а також відкрито унікальну виставку художніх робіт 
раннього митця «Українська рапсодія майстра» з колекції 
Дирекції художніх виставок України (м. Київ). Картини екс-
понуватимуться до квітня 2017 року.

2016 рік став ювілейним для комунального закладу куль-
тури «Міський виставочний зал», якому виповнилося 20 ро-
ків. У 2016 році закладом проведено 39 виставок, які від-
відали 48 000 чоловік.

Незабутні враження, гарний настрій та масу задоволення 
отримали криворіжці, відвідавши Криворізький державний 
цирк, на арені якого виступають кращі українські та зару-
біжні майстри.

Упродовж 2016 року діти та їх батьки мали змогу пере-
глянути 70 циркових вистав (з них 6 – прем’єрних), їх від-
відали понад 36 тис. глядачів, у тому числі 1,5 тис. – глядачі 
пільгових категорій.

Кінопоказ у місті здійснювали 3 кінотеатри: «Олімп», 
«Мультиплекс», «Одеса-кіно». Ними проведено 20 тис. кіно-
сеансів і охоплено близько 490 тис. глядачів (у тому числі 15 
тис. осіб охоплено пільговим показом).

Важливою подією у галузі кінопоказу міста стали презен-
тація у кінотеатрі «Олімп» українського фільму європейської 
якості «Гніздо горлиці» (режисер Тарас Ткаченко), на якому 
глядачі мали можливість не тільки поринути у світ україн-
ського кінематографу, а також і поспілкуватися з режисер-
ською групою.

У 2016 році духовна скарбниця міста збагатилася нови-
ми пам’ятниками. У Тернівському та Металургійному районах 
встановлено пам’ятники на честь бійців, які загинули під час 
виконання військового обов’язку в зоні проведення антите-
рористичної операції на Сході України. 14 жовтня до Дня 
захисника України, Дня Українського козацтва у парку Героїв 
було встановлено новий пам’ятник – «Козак Мамай».

Височить у прекрасно облаштованому сквері на вулиці 
Свято-Миколаївській пам’ятник Святителю Миколаю Чудо-
творцю, а поруч з ним розташовано новий об’єкт культурної 
спадщини – захисна споруда (атріум) з експозицією арте-
фактів, знайдених під час розкопок науковцями міського 
історико-краєзнавчого музею на місці першої кам’яної Свя-
то-Миколаївської церкви на Криворіжжі 1862 року. Даний 
об’єкт став виразним прикладом збереження історико-куль-
турної та духовної спадщини нашого міста.

Зростання творчого потенціалу Кривбасу є показником 
інтенсивності та якості мистецького життя, сприяє його ак-
тивізації, визначає напрямки розвитку мистецтва, відкриває 
нові обрії для творчої діяльності.

Начальник управління культури  
виконкому міської ради Н. СТРИГА

Звіт про роботу комітету з фізичної культури і спорту  
виконкому міської ради

Керуючись Законом України «Про фізичну культуру і спорт», 
комітет з фізичної культури і спорту в 2016 році продовжу-
вав проводити організаційну роботу щодо виконання Про-
грами розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі 
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
24.12.2015 р. за №50.

Організація та проведення заходів даної Програми здій-
снювались за такими напрямами, як фізична культура у сфері 
освіти, фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи, 
проживання та відпочинку громадян, фізкультурно-спортивна 
реабілітація інвалідів, розвиток олімпійського, паралімпій-
ського, дефлімпійського і неолімпійського спорту (дитячо-
юнацький спорт та спорт вищих досягнень), спорт ветеранів 

та система забезпечення розвитку сфери «Фізична культура і 
спорт» (кадрове, матеріально-технічне, фінансове, медичне і 
інформаційне забезпечення).

На сьогодні розвиток сфери «Фізична культура і спорт» у 
місті забезпечують: 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (10 
комунальних та 1 приватна), 90 спортивних клубів та колекти-
вів фізичної культури промислових підприємств і організацій, 
56 спортивних клубів, фітнес-центрів, громадських організацій 
за місцем проживання населення, 14 позашкільних навчаль-
них закладів (центрів туризму, дитячо-підліткових клубів за 
місцем проживання), 174 навчальних та 150 дошкільних на-
вчальних закладів та якісний кадровий потенціал працівників 
фізичної культури і спорту у кількості 1204 спеціалістів, з яких 

995 штатних. Охоплено у вищезазначених суб'єктах господа-
рювання фізкультурно-оздоровчою роботою більше 130 тисяч, 
а спортивною діяльністю – більше 28 тисяч населення міста.

Для організації фізкультурно-оздоровчих та спортивно-
масових заходів на Криворіжжі використовується відповідна 
спортивна база. Це 1430 спортивних споруд, а саме: 17 стаді-
онів; 15 плавальних басейнів; 234 спортивних зали; 212 при-
міщень для фізкультурно-оздоровчих занять, з яких 110 з тре-
нажерним обладнанням; 822 спортивних майданчики, з яких 
102 з тренажерним обладнанням; 2 криті споруди зі штучним 
льодом; 1 автодром «Кривбас-Екстрім».

У 2016 році спортивна база міста поповнилася спортив-
ними залами з тренажерним обладнанням у фітнес-клубах 

Офіційно
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Звіт про роботу управління містобудування, архітектури 
та земельних відносин виконкому міської ради

Управління містобудування, архітектури та земельних від-
носин виконкому міської ради реалізовує міську політику в 
сферах містобудування та земельних відносин, яка спрямо-
вана на формування сприятливого життєвого середовища, 
досягнення естетичної виразності, економічної доцільності та 
надійності будівель, споруд та їх комплексів, розвиток інже-
нерно-транспортної інфраструктури, здійснення пріоритетних 
заходів щодо раціонального використання та охорони земель, 
подальшого розвитку ринкових відносин у питаннях користу-
вання та володіння землею, підвищення інвестиційної прива-
бливості землекористування.

Роботу управління протягом поточного року було спрямова-
но на виконання цілей, визначених:

– Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу до 
2025 року;

– Програмою містобудівної діяльності та створення геоін-
формаційної електронної містобудівної кадастрової системи 
міста Кривого Рогу на 2004-2020 роки;

– Програмою розвитку земельних відносин у м. Кривому 
Розі на 2016-2020 роки;

– заходами з реалізації Генерального плану міста на роз-
рахунковий період до 2030 року, який був розроблений та 
затверджений у 2011 році у напрямках цілеспрямованої ді-
яльності виконкому міської ради, підприємств, установ, орга-
нізацій, громадян по створенню та підтриманню повноцінного 
життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку 
міста, планування, забудову та інше використання терито-
рій концепції «Місто без окраїн», проектування, будівництво 
об’єктів містобудування, збереження традиційного характеру 
середовища, реабілітацію об’єктів культурної спадщини, ство-
рення інженерної та транспортної інфраструктури.

З метою вдосконалення містобудівної діяльності в місті, 
підвищення якості містобудування, упорядкування кадастро-

вої системи у 2016 році міською Програмою містобудівної 
діяльності міста та створення геоінформаційної електронної 
містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг передбача-
лось освоїти кошти на основні заходи даної програми у сумі 
467 046,00 грн., а саме:

– експертиза проекту цивільної оборони населення – 
90 000,00 грн.;

– розробка зон охорони пам’яток архітектури та містобуду-
вання – 199 000,00 грн.;

– проведення паспортизації земельних ділянок браунфіл-
дів, грінфілдів), потенційно привабливих для інвестування на 
коротко- та довгострокову перспективи, у тому числі на по-
гашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, фінансу-
вання якої передбачалось за рахунок субвенції з державного 
бюджету – 178 046,00 грн.

У 2017 році міською програмою містобудівної діяльності та 
створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастро-
вої системи міста Кривого Рогу на 2004-2020 роки передбачаєть-
ся розпочати виконання основних першочергових заходів, а саме:

– оновлення (унесення змін) до Генерального плану м. Кри-
вий Ріг у сумі, до складу якого будуть включені та розроблені 
такі заходи: 

*розробка зон охорони пам’яток архітектури та містобуду-
вання;

*експертиза проекту цивільної оборони населення;
*оновлення плану зонування територій;
– розробка документації під розміщення садибного будів-

ництва (містобудівної та землевпорядної);
– розробка електронної містобудівної кадастрової системи 

м. Кривий Ріг, створення містобудівного кадастру;
– розробка детальних планів (корегування).
З метою подальшого реформування земельних відносин 

на основі раціонального ефективного використання землі, 

формування дієвого механізму регулювання земельних від-
носин у інтересах територіальної громади міста Кривого Рогу, 
ефективного використання бюджетних коштів, забезпечення 
виконання заходів з реалізації Програми розвитку земельних 
відносин на 2016-2020 роки фактичні видатки на фінансуван-
ня заходів з реалізації даної Програми у 2016 році складають 
1 767 096,51 грн., а саме на:

– продаж громадянам, фізичним та юридичним особам зе-
мельних ділянок, наданих у орендне користування для розмі-
щення нерухомого майна, що належить їм на праві власності, 
– 33 151,14 грн.;

– оформлення комунальними підприємствами, установа-
ми, організаціями, що використовують земельні ділянки ко-
мунальної власності без документів, що посвідчують право 
користування ними, права постійного користування землею 
– 60 964,97 грн.;

– розробка документації із землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність територіальної громади м. Кри-
вого Рогу – 4 664,66 грн.;

– проведення інвентаризації земель різних категорій, фор-
мування їх меж, оформлення правовстановлюючих документів 
на землі оздоровчого призначення та під розміщення закладів 
освіти і науки – 1 668 315,74 грн.

З 2017 року відповідно до Бюджетного кодексу України на 
рівні місцевих бюджетів запроваджується повноцінне засто-
сування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 
Орієнтовний обсяг фінансування Заходів з реалізації Програ-
ми на 2017 рік визначено у розмірі 17 866 241 грн., а саме на:

– продаж громадянам, фізичним та юридичним особам зе-
мельних ділянок, наданих у орендне користування для розмі-
щення нерухомого майна, що належить їм на праві власності, 
– 40 000 грн.;

– оформлення комунальними підприємствами, установами, 

«SportFit» і «CrossGym», фітнес-залом у клубі «FitCurves» та 
п'ятнадцятю спортивними майданчиками, з яких шість з не-
стандартним тренажерним обладнанням, п'ять комплексних 
спортивних майданчиків, майданчик для занять стрітболом, та-
їландським боксом, велосипедним спортом та скелелазінням.

Були проведені за рахунок бюджетних асигнувань відпо-
відні заходи щодо укріплення спортивної бази комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, знаковими серед 
яких є проведення робіт щодо реконструкції запасного фут-
больного поля спортивного комплексу «Металург», капіталь-
ного ремонту 50-метрового плавального басейну палацу 
водних видів спорту дитячо-юнацької спортивної школи №1, 
проведення капітального ремонту 25-метрового плавального 
басейну Палацу спорту дитячо-юнацької спортивної школи 
№10 та ін. Роботи щодо реконструкції та капітальних ремонтів 
спортивних споруд даних спортивних шкіл будуть продовжені 
і в 2017 році.

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 зайнятості 
дітей і молоді в місті» у кожному районі міста серед дітей, під-
літків та молоді в літній період проводилися спартакіади за 
місцем проживання «Юність-2016» та спартакіади пришкіль-
них таборів. Всього цією роботою було охоплено більше 18 
тисяч чоловік.

Лідерами серед районів по організації роботи за місцем 
проживання залишаються Інгулецький, Довгинцівський та Сак-
саганський райони.

Продовжується робота по залученню працівників підпри-
ємств та членів їх сімей до занять фізичною культурою і спор-
том. Традиційно на підприємствах і організаціях були прове-
дені різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи та спортивні 
змагання з доступних видів спорту, в яких взяли участь більше 
60 тисяч працівників. Активно працюють у цьому напрямку під-
приємства: приватні акціонерні товариства «Північний, Цен-
тральний та Інгулецький гірничо-збагачувальні комбінати», 
«Криворізький залізорудний комбінат», публічні акціонерні 
товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» та 
«АрселорМіттал Кривий Ріг».

Комітет тісно співпрацює з молодіжними організаціями 
«Велокривбас», «Велородина», «Кривбас Фрірайд» та «Адре-
налін», розвиваючи екстримальні види спорту та проводячи 
змагання по крос-кантрі, міні-даунхілу (швидкісний спуск), 
традиційні велопробіги вулицями міста, присвячені перемозі 
над нацизмом у Другій світовій війні, Всеукраїнському Вело-
дню та Дню фізичної культури і спорту, в яких постійно беруть 
участь більше тисячі учасників. Треба відмітити, що п'ятий рік 
поспіль у місті проводяться дитячі змагання з велосипедного 
спорту «Чудернацькі перегони», в яких беруть участь діти ві-
ком від 3 до 14 років.

В 2016 році в місті було організовано та проведено 589 
спортивних змагань всіх рівнів з олімпійських та неолімпій-
ських видів спорту, з яких 332 районних, 205 міських, 27 об-
ласних та 25 всеукраїнських. Знаковими серед них були:

– відкритий чемпіонат міста зі спортивно-бальних танців на 
Кубок міського голови;

– міська традиційна легкоатлетична естафета на призи 
міської комунальної газети «Червоний гірник» та комітету з 
фізичної культури і спорту виконкому міської ради;

– всеукраїнські змагання з вільної боротьби, присвячені 
72-річчю визволення міста від фашистських загарбників;

– відкриті чемпіонати міста з автокросу «Гонки на вижи-
вання»;

– всеукраїнський традиційний турнір з боротьби греко-
римської, присвячений пам’яті засновника боротьби на Криво-
ріжжі С.Е. Мхітаряна;

– ХХVІІІ всеукраїнський турнір з плавання пам’яті Заслуже-
ного тренера України М.М. Коваля;

– всеукраїнський традиційний турнір з художньої гімнасти-
ки «Криворожаночка – 2016» та ін.

Проведені за цей рік обласні, всеукраїнські та міжнародні 
змагання дозволили фізкультурно-спортивним організаціям 
міста підготувати:

– 1 Заслуженого майстра спорту України;
– 1 майстра спорту 

України міжнародного 
класу;

– 16 майстрів спорту 
України;

– 194 кандидатів у 
майстри спорту;

– 235 спортсменів І-го  
розряду;

– більше 2 тисяч спорт- 
сменів масових розря-
дів.

Спортсмени Криворіж-
жя продовжували успіш-
но виступати на змаган-
нях різних рівнів, серед 
яких слід відзначити:

– Москальову Катери-
ну – переможницю чем - 
піонату світу та Європи 
з боротьби самбо серед 
юніорів;

– Картавого Данила – 
срібного призера чемпі-
онату Європи з боротьби вільної серед дорослих;

– Васецького Дмитра – переможця чемпіонату Європи з 
греко-римської боротьби серед кадетів;

– Сергійчука Станіслава – срібного призера чемпіонату сві-
ту з боротьби самбо серед кадетів;

– Пікінер Ірину – переможницю Кубка світу з плавання в 
ластах;

– Шевадзуцького Ігоря – переможця чемпіонату України з 
боксу;

– Рибовалову Вікторію – переможницю чемпіонату Євро-
пи та бронзову призерку чемпіонату світу з кульової стрільби 
(неолімпійська вправа);

– Федій Яну – переможницю чемпіонату світу з фунакоши 
шотокан карате;

– Сотнікова Вадима – переможця чемпіонату Європи з ру-
копашного бою;

– чоловічу баскетбольну команду «Кривбас» – бронзових 
призерів чемпіонату України серед команд «Суперліги Фаво-
рит спорт»;

– юнацьку команду по хокею з шайбою «Кривбас» – брон-
зових призерів всеукраїнських змагань серед юнаків 2004 ро-
ків народження та багато інших.

Спортивні успіхи належним чином оцінюють в нашому місті. 
Так за підсумками 2016 року з 200 лауреатів відзнаки міського 
голови для обдарованих дітей і молоді в номінації «За спор-
тивні досягнення» отримали 70 вихованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та спортивних клубів міста.

З метою підтримки кращих спортсменів міста та їх трене-
рів, стимулювання їх за успішні виступи на міжнародних і все-
українських змаганнях 26 жовтня 2016 року депутатами місь-
кої ради було прийнято рішення Криворізької міської ради за 
№1064 «Про призначення щорічних стипендій для провідних 
спортсменів і тренерів м. Кривого Рогу». Вперше в історії Кри-
ворізького спорту починаючи з 2017 року щорічно буде при-
значатися 100 відповідних стипендій за перемогу та призові 
місця на офіційних міжнародних та перемогу на офіційних 
всеукраїнських змаганнях.

В 2017 році робота комітету з фізичної культури і спор-
ту виконкому міської ради буде направлена на виконання 
заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздо-
ровчої рухової активності в Україні та Дніпропетровській 
області на період до 2025 року «Рухова активність – здо-
ровий спосіб життя – здоров'я нації», Цільової соціальної 
комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту 
в Дніпропетровській області до 2021 року, затвердженої рі-
шенням Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 за  
№122-7/VII, та Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки, затвердженої рішен-
ням Криворізької міської ради від 24.12.2015 року за №50, 
а саме: на створення належних умов для організації фізкуль-
турно-оздоровчих та спортивно-масових заходів у закладах 
фізичної культури і спорту, навчальних закладах, на підпри-
ємствах і організаціях; збереження, удосконалення і збіль-
шення спортивної бази та участі команд за видами спорту й 
спортсменів міста в обласних, всеукраїнських і міжнародних 
змаганнях.

Голова комітету з фізичної культури і спорту  
виконкому міської ради О. СТУПАК

Динаміка розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи  
за 2014-2016 рр., чол.

Офіційно
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Звіт про роботу управління капітального будівництва  
виконкому міської ради

Основним завданням управління капітального будівництва 
виконкому міської ради є реалізація державної політики в 
сфері будівництва, а саме: виконання функцій замовника на 
будівництво і реконструкцію об’єктів, фінансування яких здій-
снюється за рахунок бюджетних коштів, шляхом введення в 
дію основних фондів і потужностей у визначені терміни з ви-
сокими кількісними показниками.

Протягом року основна діяльність управління була направ-
лена на реалізацію заходів Стратегічного плану розвитку міста 
в частині будівництва та реконструкції соціально важливих 
для міста об’єктів і поліпшення екологічного стану навколиш-
нього природного середовища.

Фінансування об’єктів будівництва та проектування здій-
снювалось відповідно до Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2016 рік, яку затверджено 
рішенням ради від 24.12.2015 №18 (зі змінами), кошторису 
видатків міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2016 рік за пріоритетами програм природо-
охоронних заходів місцевого значення, який затверджений 
рішенням міської ради від 24.12.2015 №36 (зі змінами), та 
Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Криво-
му Розі на період 2013-2020 років, яку затверджено рішенням 
від 26.10.2016 №1001 (зі змінами).

У 2016 році продовжувалися роботи з будівництва нового 
кладовища в районі Північного ГЗК, мереж зовнішнього освіт-
лення міста, газифікація вулиць Літке, Лугової, Лафарга. Роз-
почато роботи з будівництва котельні та теплових мереж до 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №63 по вул. Агафонова, 
14а, реконструкцію малої сцени КП «Криворізький академіч-
ний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса 
Шевченка».

Виконано роботи з реконструкції підземного пішохідного 
переходу та введено в експлуатацію об’єкт «Площа Визволен-
ня, м. Кривий Ріг – реконструкція, І черга, І пусковий комп-
лекс». Завершено будівельні роботи з реконструкції скверів 
біля кінотеатру ім. Леніна та Криворізької школи мистецтв №2 

у рамках проекту «Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – ре-
конструкція» .

У 2017 році передбачається продовження робіт з рекон-
струкції приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної 
медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради 
з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адре-
сою: мкр-н Сонячний, 25а; будівництво ділянки самопливного 
каналізаційного колектора від мкрн. Сонячного; каналізаційні 
мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна.

Таким чином реалізовані проекти охоплюють близько 150 
тис. мешканців Кривого Рогу.

З метою забезпечення реалізації програми будівництва на 
2017-2018 роки проектними організаціями міста на замовлен-
ня управління капітального будівництва виконкому Криворізь-
кої міськради виконувались проектно-вишукувальні роботи 
для нових об’єктів будівництва, серед яких:

Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом 
«Льодова арена» з улаштуванням додаткових приміщень для 
роздягалень у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за ре-
зультатами якої буде створено комфортні умови під час про-
ведення тренувань шляхом облаштування більшої кількості 
роздягалень;

Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кри-
вому Розі Дніпропетровської області, що забезпечить ком-
фортне пересування мешканців Центрально-Міського району 
через річку Саксагань та суттєво поліпшить вигляд місцевості;

Будівництво дороги від храму громади на честь Різдва 
Христового (мкрн. Східний-2, 3) до об’їзної дороги, що з’єднує 
вул. Дніпровське шосе з вул. Фабричною, один із заходів Про-
грами розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому 
Розі на період 2013-2017 роки, реалізація якого забезпечить 
автомобільний рух між мікрорайонами міста;

Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до 
вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, яке 
забезпечить автомобільний рух між мікрорайонами міста;

Нове будівництво блочно-модульних котелень з тепло-

вими мережами для комунальних закладів міста, що надасть 
можливість покращити якість теплопостачання будівель шля-
хом встановлення котелень та застосування інноваційних 
технологій, направлених на скорочення споживання енерго-
ресурсів;

Технічне переоснащення шляхом проведення комплек-
сної термомодернізації будівель комунальних установ та за-
кладів, основна мета якого – підвищення рівня теплопостачан-
ня та скорочення споживання енергоресурсів;

Реконструкція підземного пішохідного переходу на 
вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської облас-
ті, внаслідок якої для мешканців міста буде створено умови 
для безпечного та комфортного переміщення через дорожнє 
полотно;

Реконструкція будівлі під міський історико-краєзнавчий 
музей, необхідність його виникла у зв’язку з недостатністю пло-
щі під виставкові зали та відсутністю приміщень для реставра-
ційних майстерень. Проектом передбачається реконструкція 
будівлі під музей, влаштування фонтана та музею під від-
критим небом. Внаслідок реконструкції з’явиться можливість 
збільшити кількість музейних експонатів;

Реконструкція споруд біологічного очищення ЦСА потуж-
ністю 81 тис.м3 на добу з втіленням технологій нітри-, денітри-
фікації та дефосфатизації є одним із заходів довгострокової 
програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та 
поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 
2011-2022 роки, мета якого – це підвищення якості очищення 
стічних вод.

Виконуючи функції замовника на будівництво, реконструк-
цію та проектування міських об’єктів, управління капітального 
будівництва виконкому Криворізької міськради успішно пра-
цює над реалізацією міських програм розвитку міста, спря-
мованих на підняття стандартів життя населення і вирішення 
актуальних питань територіальної громади міста.
В.о. начальника управління капітального будівництва 

виконкому  міської ради А. ГАЙВОРОНСЬКИЙ

організаціями, що використовують земельні ділянки комуналь-
ної власності без документів, що посвідчують право користуван-
ня ними, права постійного користування землею – 108 000 грн.;

– проведення інвентаризації земель різних категорій, фор-
мування їх меж, оформлення правовстановлюючих документів 
– 17 238 823 грн.;

– розробку та затвердження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки 5 населених пунктів (селища Аван-
гард, Гірницьке, Коломійцеве, села Новоіванівка, Тернуватий 
Кут), підпорядкованих Криворізькій міській раді, – 240  000 
грн.;

– огляд та відновлення межових знаків (геодезичних пунк-
тів), якими закріплена межа міста, – 138 200 грн.;

– супроводження та технічну підтримку версії програмного 
продукту «Автоматизована система муніципальної бази да-
них» – 61 218 грн.;

– здійснення заходів щодо самоврядного контролю за охо-

роною та раціональним використанням земель міста – 40 000 
грн.

У 2016 році до цільового фонду від плати за право тимча-
сового використання місць розташування об’єктів зовнішньої 
реклами надійшло коштів у сумі 4 114 016,14 грн. Згідно з по-
ложенням про цільовий фонд від плати за тимчасове викорис-
тання місць розташування об’єктів зовнішньої реклами суму у 
розмірі 3 771 992,98 грн. використано на:

– демонтаж рекламних конструкцій – 49 966,80 грн.;
– виготовлення плакатів із соціально значущою інформа-

цією – 114 848,63 грн.;
– оплату послуг з обстеження, надання експертних ви-

сновків, рекомендацій щодо стану та можливості подальшої 
експлуатації великогабаритних рекламних конструкцій – 
179 934,00 грн.;

– демонтаж тимчасових об’єктів для здійснення підприєм-
ницької діяльності – 115 586,40 грн.;

– оплату робіт і послуг, пов’язаних з оформленням права 
комунальної власності на земельні ділянки за територіальною 
громадою міста Кривого Рогу, – 189 883,44 грн.;

– оплату судових зборів – 6 382,76 грн. та управління капі-
тального будівництва – 1 538,00 грн.;

– роботи та послуги з капітального ремонту житлового фон-
ду (капітальний ремонт ліфтів) – 3 113 782,95 грн.

Відповідно до рішення міської ради від 21.12.2016 №1216 
«Про затвердження кошторису видатків цільового фонду від 
плати за тимчасове використання місць розташування об’єктів 
зовнішньої реклами на 2017 рік» кошторис видатків цільового 
фонду від плати за тимчасове використання місць розташуван-
ня об’єктів зовнішньої реклами на 2017 рік передбачає над-
ходження у сумі 1 640 000,00 грн.

В.о. начальника управління  
містобудування, архітектури та земельних відносин  

виконкому міської ради В. НЕТЯЖЕНКО

Звіт про роботу відділу транспорту і зв’язку  
виконкому міської ради

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської 
ради (надалі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом 
виконкому міської ради, утвореним міською радою, їй підзвіт-
ний і підконтрольний та підпорядкований виконкому міської 
ради й міському голові.

Відповідно до покладених завдань, впродовж 2016 року 
Відділом було забезпечено організацію перевезень пасажи-
рів на міських маршрутах авто- та електротранспорту, спри-
яння наданню послуг з перевезень пасажирів залізничним 
та авіаційним транспортом, телефонного зв’язку, кабельного 
телебачення та Інтернет, здійснено перевірки виконання ав-
топеревізниками умов договорів на перевезення пасажирів 
на міських автобусних маршрутах загального користування 
та координація підвідомчих Відділу комунальних підприємств 
тощо.

Важлива роль у забезпеченні перевезень пасажирів покла-
дена на комунальні підприємства «Швидкісний трамвай» та 
«Міський тролейбус». На сьогоднішній день міський електро-
транспорт є найбільш доступним для соціально незахищених 
верств населення, у тому числі пільгових категорій пасажирів, 
кількість яких складає третину від загальної чисельності меш-
канців міста.

Так, протягом 2016 року комунальним електротранспор-
том перевезено 67,6 млн. пасажирів, у тому числі 43,5 млн. 
пасажирів пільгових категорій. Комунальним підприємством 
«Швидкісний трамвай» перевезено 46,1 млн. пасажирів, ко-
мунальним підприємством «Міський тролейбус» – 21,5 млн. 
пасажирів.

Всі ці перевезення пасажирів забезпечують 47 вагонів 
міського трамвая на 16 маршрутах, 42 вагони швидкісного 
трамвая на 4 маршрутах та 68 тролейбусів на 26 маршрутах.

З метою покращення транспортного забезпечення меш-
канців мікрорайонів Східний-1, 2, 3 в 2016 році впровадже-
но новий тролейбусний маршрут №24 «мкрн. Східний-3 – ст. 
Кривий Ріг» (через зуп. «Автовокзал», пл. Горького), на якому 
працює тролейбус з дизель-генераторною установкою для за-

безпечення автономного руху, аналогу якому немає на тери-
торії України.

Для урівняння кількості тролейбусів в Покровському та 
Тернівському районах міста змінено схему руху тролейбусного 
маршруту №3 «пл. Толстого – м-н 30-річчя Перемоги», який 
розпочав курсування через 129 квартал, 4, 5, 7 мкрн. Зарічний, 
вул. Сержанта Рзянкіна.

Для забезпечення якісних послуг з пасажирських пере-
везень у 2016 році КП «Міський тролейбус» було виконано 
капітально-відновлюваний ремонт 9 од. тролейбусів, які зна-
ходилися в експлуатації понад 20 років, а КП «Швидкісний 
трамвай» виконано капітальний ремонт 2 од. рухомого складу.

Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування забезпечують 6 підприємств: публіч-
не акціонерне товариство «Північтранс» та товариство з до-
датковою відповідальністю «Дніпропетровське АТП 11205», 
приватне підприємство «Одіум-Престиж», товариства з обме-
женою відповідальністю «Приват-автотранс», «Приваттранс», 
комунальне підприємство «Міський тролейбус» та 33 фізич-
ні особи-підприємці. Щоденно на 91 міському автобусному 
маршруті загального користування працюють 1068 од. тран-
спортних засобів, якими щодня перевозиться близько 200 тис. 
пасажирів.

З метою ефективного виконання повноважень, покладених 
на Відділ, постійно залучалися представники контролюючих 
органів для здійснення перевірок виконання автоперевізни-
ками умов договорів на перевезення пасажирів на міських ав-
тобусних маршрутах загального користування та затвердженої 
міської маршрутної мережі пасажирського транспорту.

Так, впродовж 2016 року, з метою належного контролю за 
організацією пасажирських перевезень та попередження ава-
рійності на лініях міських автобусних маршрутів загального 
користування, відділом транспорту і зв'язку виконкому міської 
ради спільно зі спеціалістами управління Укртрансбезпеки у 
Дніпропетровській області систематично проводилися конт-
рольні рейдові перевірки роботи рухомого складу на лінії 

щодо технічного стану автобусів, проходження передрейсово-
го медичного огляду та виконання інших норм діючого зако-
нодавства України. За результатами перевірок було складено 
понад 400 актів проведення перевірки додержання вимог за-
конодавства про автомобільний транспорт під час виконання 
перевезень пасажирів.

По всіх складених актах комісією Укртрансбезпеки у Дні-
пропетровській області були прийняті відповідні рішення про 
притягнення автоперевізників-порушників до відповідальнос-
ті.

Також, для перевірки виконання автоперевізниками місь-
ких автобусних маршрутів загального користування діючого 
законодавства України у сфері праці, відділом транспорту 
і зв’язку виконкому міської ради впродовж 2016 року було 
здійснено 35 рейдових перевірок автоперевізників, які діють 
у нашому місті в сфері надання послуг перевезень пасажирів 
на маршрутах загального користування, при проведенні яких 
перевірено понад 230 одиниць рухомого складу.

За результатами проведеної роботи з суб’єктами господа-
рювання було легалізовано працю 5 найманих працівників.

Для забезпечення мешканців Тернівського району зручним 
транспортним сполученням з центром міста з червня 2016 
року розпочав свою роботу міський автобусний маршрут за-
гального користування №228 «пл. Визволення – зуп. «Рудозба-
гачувальна фабрика №1» (через мкрн. Даманський).

Вищезазначений автобусний маршрут обслуговується кому-
нальним підприємством «Міський тролейбус», яке у 2016 році 
забезпечило перевезення 974,2 тис. пасажирів, у т.ч. 631,5 тис. 
пасажирів пільгових категорій.

З метою покращення обслуговування мешканців та гостей 
міста у сфері пасажирських перевезень шляхом удоскона-
лення міської маршрутної мережі пасажирського транспорту, 
відповідно до Закону України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяльності», Відділом 
здійснювалися заходи з базового відстеження результативнос-
ті дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 

Офіційно
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Звіт про роботу управління з питань  
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  

виконкому міської ради
Діяльність управління була організована відповідно до ви-

мог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету 
Міністрів України, наказів Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України та інших законодавчих актів.

Головним завданням органів управління цивільного захисту 
міста в 2016 році було підвищення ефективності функціону-
вання та посилення надійності ланки територіальної підсис-
теми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпро-
петровської області у м. Кривому Розі, зменшення негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій.

З цією метою підготовлено 16 рішень міської ради, 15 рі-
шень виконкому міської ради, 5 розпоряджень міського голо-
ви, 7 наказів керівника цивільного захисту міста.

Діяльність управління була спрямована на визначення пер-
шочергових заходів щодо попередження надзвичайних ситуа-
цій та мінімізації їх наслідків для міста, а саме:

– забезпечення взаємодії між управлінням і підприємства-
ми, установами та організаціями щодо обміну інформацією в 
сфері цивільного захисту;

– підтримання системи оповіщення населення міста у разі 
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у належному 
стані. У поточному році фахівцями управління постійно орга-
нізовувалися заходи з обслуговування та перевірки її праце-
здатності й технічного стану;

– організація роботи міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, забезпечення 

контролю за неухильним виконанням її рішень організація-
ми, установами та підприємствами міста. Було підготовлено 
та проведено 16 засідань, на яких розглянуто 39 питань. Го-
ловними серед них були питання щодо забезпечення сані-
тарного та епідеміологічного благополуччя населення міста 
у літній період 2016 року, попередження отруєнь грибами 
та захворювань на ботулізм; запобігання загибелі людей на 
водних об'єктах міста; підготовки систем життєзабезпечення 
міста до зимового періоду 2016-2017 років та заходи щодо 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в місті у 
осінньо-зимовий період; покращення стану протипожежної 
безпеки та інші;

– організація роботи спеціалізованих служб цивільного за-
хисту міста;

– організація навчання населення міста, працівників під-
приємств діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій (на 
міських та обласних курсах цивільного захисту пройшли на-
вчання 777 осіб керівного й командного складу, робітників і 
службовців);

– організація роботи щодо завершення технічної інвента-
ризації захисних споруд цивільного захисту.

Підготовка органів управління і сил цивільного захисту 
міста та районів до дій за призначенням здійснювалася в ході 
спеціальних навчань, тренувань й інших заходів, відповідно 
до Плану основних заходів цивільного захисту Криворізької 
міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту на 2016 рік, 
затвердженого наказом керівника цивільного захисту міста  
від 20.01.2016 №1 «Про основні завдання органів управління 
та сил цивільного захисту на 2016 рік». Зокрема, 02.03.2016 
проведено штабне тренування на тему: «Дії органів управ-
ління цивільного захисту міста при організації та проведенні 
заходів щодо весняного паводку і льодоходу».

У ході тренування було відпрацьовано ряд питань, зокрема: 
організація роботи штабів з ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій; оповіщення органів управління, сил цивільного 
захисту, суб’єктів господарювання та населення про загрозу 
або виникнення надзвичайних ситуацій; проведення заходів 
з евакуації громадян при виникненні загрози для їх життя та 
здоров’я; підготовка персоналу, техніки, оснащення та пунктів 
управління до виконання завдань з ліквідації надзвичайних 
ситуацій тощо.

Згідно з графіком навчання населення м. Кривого Рогу на 
25 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 
роботи та матеріально-технічної бази консультаційних пунктів 
всі вони протягом року були перевірені – за підсумками чого 
надано відповідні рекомендації.

Налагоджено всебічне співробітництво з телерадіокомпа-

09.07.2015 №293 «Про внесення змін до міської маршрутної 
мережі пасажирського транспорту», за результатами яких при-
йнято рішення виконкому міської ради від 14.09.2016 №387 
«Про внесення змін до міської маршрутної мережі пасажир-
ського транспорту».

У 2016 році Відділом продовжено заходи щодо впрова-
дження системи GPS-моніторингу, яка направлена на здій-
снення контролю за організацією перевезень пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користування та 
обладнання зупинок громадського транспорту електронними 
табло, на які виводиться інформація щодо роботи пасажир-
ського транспорту (час очікування до прибуття на зупинку 
того чи іншого тролейбуса), та налагодження відповідної 
системи.

Нині до системи GPS-моніторингу підключено близько 
1000 одиниць рухомого складу пасажирського автомобільно-
го транспорту та 70 одиниць рухомого складу комунального 
підприємства «Міський тролейбус».

Так, завдяки впровадженню системи GPS-моніторингу, 
з метою покращення інформування громадськості щодо 
роботи громадського транспорту міста, 29.07.2016 між ви-
конавчим комітетом Криворізької міської ради, керівником 
веб-сайту EasyWay в мережі Інтернет (надає інформацію про 
маршрути та зупинки громадського транспорту) та ТОВ «КБ 
ІНЖИНІРИНГ» (виконує функції з організації та управління 
рухом міського пасажирського транспорту загального корис-
тування в м. Кривому Розі) було підписано Меморандум про 
співпрацю.

Система пошуку маршрутів громадського транспорту нада-
ла змогу мешканцям міста оперативно дізнаватися про місце 
знаходження транспортних засобів будь-якого міського авто-
бусного та тролейбусного маршрутів загального користування.

Для забезпечення мешканців міста приміськими, між-
міськими та міжнародними пасажирськими перевезеннями у 
місті функціонують 3 автостанції та 1 каса публічного акціо-
нерного товариства «Дніпропетровське обласне підприєм-
ство автобусних станцій»: Криворізька автостанція №1, Кри-
ворізька автостанція №2, Тернівська автостанція, Інгулецька 
каса, та 3 великі залізничні станції: Кривий Ріг-Головний, 
Кривий Ріг, Рокувата структурного підрозділу «Криворізька 
дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «При-
дніпровська залізниця».

У 2016 році завдяки зусиллям Криворізької міської ради, 
депутатського корпусу та ПАТ «Укрзалізниця» з 03.11.2016 
було відновлено курсування швидкісного потяга Інтерсіті 
№740/739 сполученням Київ – Кривий Ріг-Головний – Київ.

Також, у 2016 році Відділ продовжував здійснювати ко-
ординацію комунальних підприємств «Криворіжавтотранс», 
«Міжнародний 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 самофінансу-
вання. Метою діяльності підприємства є забезпечення під-
приємств та організацій міста й прилеглих до нього районів 
послугами технічного контролю колісно-транспортних засобів, 
забезпечення потреб колективу та одержання прибутку, який 
спрямовується на розвиток підприємства.

З метою надання якісних послуг, у 2016 році на підприєм-
стві було замінено морально застарілі прилади діагностичного 
обладнання на сучасні, які відповідають вимогам європей-
ських стандартів, на суму 72,1 тис.грн.

Метою діяльності комунального підприємства «Автобаза 
№1» є надання автотранспортних послуг органам місцево-
го самоврядування та іншим юридичним і фізичним особам, 
одержання прибутку, поповнення ринку послуг у сферах, ви-
значених предметом діяльності, що направлені на задоволен-

ня потреб міста в цих послугах, створення нових робочих місць 
та забезпечення потреб трудового колективу.

Підприємство здійснює основну діяльність у таких напрям-
ках: надання послуг автотранспорту, шиномонтажу автомобі-
лів, стоянки автотранспорту, надання в оренду легкових авто-
мобілів.

Протягом 2016 року підприємство надавало транспортні 
послуги бюджетним установам і організаціям, а також іншим 
юридичним і фізичним особам, були розширені обсяги надан-
ня послуг шиномонтажу та послуг зберігання автотранспортних 
засобів (стоянки ) стороннім організаціям та фізичним особам.

Кривий Ріг має сучасний аеропорт, який в 1986 році одер-
жав статус міжнародного, а з 2001 року знаходиться в кому-
нальній власності міста. Аеропорт має злітно-посадкову смугу 
довжиною 2500 метрів, шириною 42 метри. Наявність необ-
хідних служб, спеціального обладнання, зручного місця роз-
ташування дає змогу цілодобово приймати літаки майже всіх 
класів. Пропускна спроможність – 9 операцій (зліт – посадка) 
на годину.

За 2016 рік аеропортом було забезпечено переліт 8,9 тис. 
пасажирів, що на 7,6 тис. пасажирів більше минулого року; об-
роблено 21,8 тонн вантажу та обслуговано 512 авіарейсів.

З липня по вересень 2016 року авіакомпанія «Браво» 
(Bravo Airways, Київ) виконувала чартерний рейс сполучен-
ням Кривий Ріг – Анталія (Туреччина) пасажирським літаком 
McDonnell Douglas MD-83. Щотижневі чартерні рейси запро-
ваджені у співпраці з туроператором Travel Professional Group 
(TPG). Всі рейси проходили з максимальним заповненням літа-
ка до 170 пасажирів.

З 22.10.2016 розпочато Програму польотів до Єгипту, яка 
розрахована до травня 2017 року.

Щоп’ятниці АК «БРАВО» літаком MD-83 (170 посадочних 
місць) або Боінг 737 виконувався рейс Кривий Ріг – Шарм-Ель-
Шейх (Єгипет) – Кривий Ріг.

Щосуботи виконувався рейс Кривий Ріг – Хургада (Єгипет) 
– Кривий Ріг.

Нерегулярні міжнародні чартерні рейси виконувалися до 
Каїру (Єгипет), Вільнюсу (Литва), Піскари (Італія), Анаби (Анго-
ла).

Також були виділені кошти на фінансову підтримку аеро-
порту, які були використані на виплату зарплати з нарахуван-
нями, оплату за електроенергію, маркування покриття аеро-
дрому.

За рахунок власних коштів для покращення обслуговуван-
ня пасажирів було придбано 4 опалювальні агрегати для обі-
гріву залу очікування, відльоту та прильоту пасажирів, 6 візків 
транспортувальних для перевезення багажу, проведено поточ-
ний ремонт багажного відділення, в якому відремонтовано та 
встановлено транспортер пластинчатий, виготовлено та вста-
новлено металеві ангари та перегородки, влаштовано систему 
кондиціонування.

У 2017 році комунальне підприємство «Міжнародний аеро-
порт Кривий Ріг» планує продовжити роботу щодо залучення 
нових авіакомпаній.

Місто забезпечують телефонним зв’язком 31 автоматизова-
на телефонна станція міської телефонної мережі Комбінова-
ного центру телекомунікацій №525 м. Кривого Рогу ДФ ПАТ 
«Укртелеком» ємністю 154 тис. номерів, 21 автоматизована 
телефонна станція операторів різних форм власності ємністю 
90 тис. номерів та 8 відомчих автоматизованих телефонних 
станцій загальною номерною ємністю 12 тис. номерів.

За 2016 рік Комбінованим центром телекомунікацій №525 
м. Кривого Рогу ДФ ПАТ «Укртелеком» встановлено 410 нових 
телефонів. Послугами Інтернет зв’язку вказаного підприємства 
користуються близько 15 тис. абонентів, а до послуги інтерак-
тивного телебачення вже підключено більше 1 тис. абонентів.

Операторами зв’язку різних форм власності на сучасному 

технічному рівні з широким використанням цифрових техно-
логій здійснюється подальший розвиток міської телефонної 
мережі.

Послуги мобільного телефонного зв`язку в мiстi надають: 
приватні акціонерні товариства «МТС Україна», «Київстар», 
«Телесистеми України», «Сі-Ес-Ті-Інвест» та товариство з обме-
женою відповідальністю «Лайфселл».

Послугами поштового зв'язку населення міста забезпечу-
ється через мережу 61 відділення поштового зв’язку Центру 
поштового зв’язку №2 Дніпропетровської дирекції Українсько-
го Державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Робота Поштамту спрямована на модернізацію поштових 
послуг з впровадженням сучасних інформаційних технологій. 
З метою забезпечення більш швидкого та якісного обслуго-
вування споживачів з 2014 року підприємством реалізується 
проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через 
пошту», який дає можливість кожному мешканцю міста, заві-
тавши до відділень поштового зв’язку, отримати повну інфор-
мацію щодо адміністративних послуг та оформити досить ши-
рокий спектр дозвільних процедур.

У поточному році поштою оброблено та доставлено спожи-
вачам більше 1,3 млн. листів, 280 тис. посилок, 3,9 млн. при-
мірників газет та журналів, 107 тис. грошових переказів.

Впродовж 2016 року до Відділу надійшло 892 звернення. 
Основні питання, з якими зверталися громадяни протягом року, 
були питання щодо відновлення роботи квартирних телефонів, 
проводового радіомовлення, пільговий проїзд учасників бойо-
вих дій, у т.ч. учасників антитерористичної операції на сході 
України, пенсіонерів, інвалідів, дітей, дотримання автопере-
візниками 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 лінії зв’язку. Протягом 
2016 року на території міста викрадено понад 178 км кабелю.

Проведення Комбінованим центром телекомунікацій №525 
ДФ ПАТ «Укртелеком» ремонтно-відновлювальних робіт про-
тягом 2016 року ускладнювалося через відсутність кабель-
ної продукції не тільки на підприємстві, а й на рівні Центру 
– Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком». Тому терміни 
відновлення роботи телефонів та проводового радіомовлення 
тривалі.

Звернення стосовно пільгового проїзду учасників бойових 
дій, у т.ч. учасників антитерористичної операції на сході Укра-
їни, пенсіонерів, інвалідів, дітей зумовлені незабезпеченістю 
державою фінансовими ресурсами наданих громадянам со-
ціальних пільг.

У частині питання щодо дотримання автоперевізниками 
норм діючого законодавства у сфері пасажирських перевезень 
інформуємо, що за результатами розгляду з автоперевізника-
ми, які обслуговують міські автобусні маршрути загального 
користування, звернень громадян, останніми було прийняте 
рішення про звільнення 8 та тимчасове відсторонення 12 воді-
їв міських автобусних маршрутів та проведено позапланових 
інструктажів з майже 400 водіями.

У 2017 році Відділ продовжить роботу щодо забезпечення 
організації перевезення пасажирів на міських маршрутах авто- 
та електротранспорту, сприяння наданню послуг з перевезень 
пасажирів залізничним та авіаційним транспортом, телефон-
ного зв’язку, кабельного телебачення та Інтернет, здійснення 
перевірки виконання автоперевізниками умов договорів на 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування та координації підвідомчих Відділу 
комунальних підприємств та інше, що передбачено діючим за-
конодавством України та Положенням про Відділ.

Начальник відділу транспорту і зв’язку  
виконкому міської ради С. СИРОТЮК

Офіційно
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Звіт про роботу відділу взаємодії  
з правоохоронними органами та оборонної роботи  

апарату міської ради і виконкому
Відповідно до ст.ст. 36 і 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» відділом проводилася робота, 
спрямована на забезпечення взаємодії органів місцевого 
самоврядування з правоохоронними органами, військовими 
формуваннями з питань зміцнення законності, правопорядку, 
захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, сприяння 
діяльності та матеріально-технічному забезпеченню їх уста-
нов, організацію виконання 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 ви-
ділено Криворізькому відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Дніпропетровській області субвенцію в 
сумі 20 000 000 грн. 00 коп. на придбання пально-мастильних 
матеріалів, системи відеоспостереження та дизельної електро-
станції, військовій частині 3011 Національної гвардії України – 
500 000 гривень на придбання пально-мастильних матеріалів.

Наявність ряду таких чинників, як проведення антитерорис-
тичної операції на сході країни, погіршення соціально-еконо-
мічного становища громадян, збільшення кількості незаконної 
зброї в населення, реформування органів внутрішніх справ  
та інших, негативно впливала на стан криміногенної ситуації 
в місті.

Реалізація у 2016 році заходів Програми громадського по-
рядку та громадської безпеки в місті Кривому Розі на період 
до 2020 року сприяла стримуванню росту злочинності в місті, 
по деяким видам злочинів досягнуто їх зменшення. Так, у 2016 

році до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстро-
вано 12 293 злочини, що на 11,2% менше, ніж за минулий рік  
(2015 р. – 13  840). За 2016 рік на території обслуговування 
Криворізького відділу поліції вчинено 25 вбивств, що на 16,7% 
менше, ніж за 2015 рік (30). Питома вага розкриття зазначеної 
категорії злочинів склала 96% (у 2015 р. 93,3%). Зареєстрова-
но 32 факти спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що на 
59% менше, ніж за 2015 рік (78), з яких розкрито 30 фактів. 
Питома вага розкриття 93,8% (у 2015 р. – 91%). Зареєстровано 
9 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричи-
нили смерть потерпілого (у 2015 р. – 14) всі розкриті, питома 
вага розкриття 100% (у 2015 р. – 78,6%). 57 фактів вчинення 
розбійних нападів, що на рівні 2015 р. (57). Повідомлено про 
пі дозру за 39 фактами вчинення розбійних нападів (питома 
вага розкриття – 68,4%). У 2016 році вчинено 655 пограбу-
вань, що на 4,2% менше, ніж за минулий рік (684), розкрито 
166. Зареєстровано 7 810 крадіжок, що на 9,9% менше, ніж у 
2015 році (8 667), розкрито 1 540. На 2,9% менше, ніж мину-
лого року, задокументовано злочинів, пов’язаних з незаконним 
поводженням зі зброєю (135 проти 139 у 2015  р.). Забезпе-
чено охорону громадського порядку під час проведення 854 
різноманітних масових заходів.

Штабом допомоги криворізьким військовослужбовцям, які 
виконують військовий обов’язок, створеним розпорядженням 
міського голови у липні 2014 року, вживались заходи з питань 
підтримки та допомоги криворізьким військовослужбовцям, 
національним гвардійцям та працівникам органів внутрішніх 
справ України, які проходять службу в зоні проведення анти-
терористичної операції.

Основний об’єм наданої Штабом у 2016 році допомоги 
(будівельні матеріали, обладнання, пально-мастильні матері-
али, транспортні перевезення особового складу, ремонт ав-
томобільної техніки, інше) отримали військовослужбовці 17 
окремої танкової бригади Збройних сил України, військової 

частини 3011 Національної гвардії України, інші формування 
(53 окрема механізована бригада,78 батальйон матеріального 
забезпечення Збройних сил України, військова частина Т0400 
Міністерства інфраструктури, батальйон патрульної служби 
поліції особливого призначення «Кривбас» Головного управ-
ління Національної поліції в області).

Здійснювались заходи, спрямовані на покращення побу-
тових умов особового складу підшефних та інших військових 
частин гарнізону в місцях постійної дислокації. Так, організо-
вано проведення капітального ремонту санітарної частини та 
душового комплексу військової частини 3011 Національної 
гвардії України на суму 1 млн. 80 тис. грн. У військовій частині 
Т0400 відремонтована спортивна зала на суму 200 тис. грн. 
Обсяг шефської допомоги, наданої танкістам 17-ї окремої тан-
кової бригади суб’єктами господарювання міста, склав більше 
360 тис. грн.

Всього надано допомоги підшефним та іншим військовим 
частинам на загальну суму більше 2 млн. 160 тис. грн.

У 2016 році працівниками відділу розглянуті та надані 
ґрунтовні відповіді на 309 звернень громадян міста, з них до 
контакт-центру «Гаряча лінія ОДА» – 109, до державної устано-
ви «Урядовий контактний центр» – 180, на сайт «Криворізький 
ресурсний центр» – 20.

Проводились інші заходи, спрямовані на виконання повно-
важень відділу.

У 2017 році основні зусилля відділу будуть зосереджені на 
удосконаленні взаємодії органів місцевого самоврядування з 
правоохоронними органами, військовими формуваннями, ін-
шими державними установами виконавчої влади міста в пи-
таннях 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

ніями та друкованими виданнями міста з метою своєчасно-
го, повного й об’єктивного інформування населення, органів 
місцевого самоврядування, інших установ і організацій щодо 
діяльності у сфері цивільного захисту. До засобів масової 
інформації постійно надавалася оперативна інформація з 
питань протипожежного захисту, запобігання загибелі людей 
на водних об’єктах, застереження щодо отруєння грибами, 
харчових отруєнь, поводження в лісі, користування електро-
приладами та газовим обладнанням у побуті тощо. Управлін-
ням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення виконкому міської ради розміщено 26 статей у 
Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник». 
Також цю інформацію розміщено на веб-сайті виконкому 
міської ради.

Здійснювались заходи щодо підготовки формувань цивіль-
ного захисту суб’єктів господарювання та населення міста до 
дій у надзвичайних ситуаціях природного і техногенного ха-
рактеру. В середніх загальноосвітніх та дошкільних навчаль-
них закладах було організовано проведення Днів цивільного 
захисту та Тижня безпеки дитини, до проведення яких залуча-
лись вчителі, учні та фахівці з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення районів міста. Показовий День 
цивільного захисту проведено на базі Криворізької гімназії 
№49, Тиждень безпеки дитини– на базі комунального комбі-
нованого дошкільного закладу №261.

На управління покладено завдання щодо координації ро-
боти зі створення матеріальних резервів для запобігання, лік-
відації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Створення, утри-
мання та поновлення місцевого резерву здійснюється коштом 
міського бюджету. У 2016 році було придбано для поповнення 
матеріального резерву на загальну суму 159 011,68 грн.: 700 
листів шиферу 8-хвильового на суму 89 109,98 грн., скло лис-
тове 602,23 кв.м на суму 57 471,78 грн., цвяхи шиферні 100 кг 
на суму 2 630,00 грн., мішки поліпропіленові (на 50 кг) 2 000 
одиниць на суму 9 799,92 грн.

Протягом поточного року на ліквідацію наслідків небезпеч-
них подій були видані матеріальні цінності із матеріального 
резерву на суму 9 673,52 грн.

Удосконалено співпрацю з Криворізьким міським управ-
лінням Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, 3 Дер-
жавним пожежно-рятувальним загоном Головного управ-
ління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Дніпропетровській області та Державним воєнізованим 
гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) загоном Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій, а саме: про-
ведено уточнення наявних сил та засобів цивільного захисту, 
а також відпрацьовано плани реагування на можливі над-
звичайні ситуації в місті.

Працівниками комунального підприємства «Аварійно-ря-
тувальна мобільна служба рятування на воді» протягом 2016 
року здійснено 105 рейдів та патрулювань. Проведено 125 
профілактичних бесід з любителями зимової рибалки про пра-
вила поведінки на льоду та 74 бесіди про правила поведінки 
на воді. Виконано водолазне обстеження та очищення дна 24 
пляжів комунальної власності, баз відпочинку, дитячих оздо-
ровчих закладів; підготовлено 65 плавців-рятувальників на 
сезонні рятувальні пости. За підсумками 2016 року рятуваль-
никами підприємства врятовано 9 людей та вилучено тіла 8 
загиблих.

У 2017 році основні зусилля в сфері цивільного захисту бу-
дуть зосереджені на:

– своєчасне реагування та ліквідацію наслідків надзвичай-
них ситуацій та небезпечних подій;

– створення на території міста міської системи централізо-
ваного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 
ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціо-
нування, підтримку в постійній готовності існуючої регіональ-
ної системи централізованого оповіщення;

– придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для 

непрацюючого населення та працівників органів виконавчої 
влади і органів місцевого самоврядування;

– впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем 
раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та опові-
щення;

– здійснення комплексу заходів під час можливого виник-
нення льодоходу, повені, паводка та протипожежних заходів у 
лісах і екосистемах міста;

– продовження накопичення матеріального резерву всіх 
рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних 
ситуацій;

– проведення тренувань і навчань органів управління і сил 
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому 
Розі;

– продовження проведення заходів щодо приведення у го-
товність до використання для укриття населення сховищ, спо-
руд подвійного призначення, найпростіших укриттів та інших 
укриттів в житлових масивах та на об’єктах господарювання;

– здійснення заходів з приведення у відповідність до чин-
ного законодавства України міського запасного пункту управ-
ління;

– удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні 
ситуації на водних об’єктах, організація у місцях відпочинку 
населення роботи рятувальних постів з необхідними рятуваль-
ними засобами;

– коригування (уточнення) планів цивільного захисту всіх 
рівнів на особливий період;

– підвищення ефективності інформаційно-роз’яснювальної 
роботи серед населення з питань безпеки життєдіяльності та 
цивільного захисту.

Начальник управління з питань  
надзвичайних ситуацій та цивільного  

захисту населення виконкому міської ради  
С. ЖУПІНАС

Звіт про роботу юридичного управління  
виконкому міської ради

Правове забезпечення й судовий захист прав та інтересів 
місцевого самоврядування належать до основних засад та га-
рантій здійснення місцевого самоврядування.

Забезпечення реалізації зазначених засад становить осно-
ву діяльності юридичного управління виконавчого комітету 
Криворізької міської ради, яка здійснюється на підставі, у  
межах повноважень, і в спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України.

До основних завдань та обов’язків управління, визначених 
Положенням про юридичне управління виконкому міської 
ради, належать:

1) розгляд проектів розпоряджень міського голови, актів 
міської ради та її виконавчого комітету;

2) здійснення інформаційно-аналітичної роботи, пов’язаної 
з упровадженням змін у чинному законодавстві України;

3) представництво, захист прав і законних інтересів терито-
ріальної громади міста Кривого Рогу в особі міської ради та її 
виконавчих органів, в межах наданих повноважень.

У своїй діяльності юридичне управління керується Конститу-
цією України, Законами України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про звернення громадян» та «Про доступ до пу-
блічної інформації», указами та розпорядженнями Президента 
України, постановами Верховної Ради України, постановами й 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мініс-
терств України, рішеннями міської ради та її виконавчого комі-
тету, розпорядженнями міського голови, ДСТУ ISO 9001-2009, 
ДСТУ ISO/ІЕС 27001:2010, Регламентами Криворізької міської 
ради та виконавчого комітету Криворізької міської ради та ін-
шими нормативно-правовими актами.

На виконання вимог чинного законодавства щодо забез-
печення конституційних прав громадян на звернення до ор-
ганів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також 
на доступ до публічної інформації, в управлінні на постійній 
основі забезпечено роботу із всебічного, повного, об’єктивного 
та своєчасного розгляду звернень, листів, скарг та пропозицій, 
а також інформаційних запитів громадян та юридичних осіб, 

у тому числі тих, що надходять через офіційний веб-сайт ви-
конкому Криворізької міської ради «Криворізький ресурсний 
центр», а також беруть участь в опрацюванні електронних пе-
тицій, адресованих міській раді та її виконкому.

Управлінням також здійснюється опрацювання листів, які 
надходять до міської ради та її виконкому від органів держав-
ної влади, органів прокуратури, національної поліції, Служби 
безпеки України, листів-звернень від управлінь, відділів та ін-
ших структурних підрозділів виконкому міської ради, виконко-
мів районних у місті рад, депутатських запитів, а також листів 
та запитів установ і організацій міста.

Управлінням постійно проводиться аналіз відповідності ви-
могам чинного законодавства України проектів рішень норма-
тивно-правового характеру, що вносяться на розгляд міської 
ради та її виконкому, розпоряджень міського голови; надають-
ся консультації, зауваження та пропозиції щодо усунення ви-
явлених недоліків.

Спеціалістами управління, у разі звернення, надається  

Офіційно
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Звіт про роботу відділу з питань внутрішньої політики  
апарату міської ради і виконкому

У своїй діяльності відділ з питань внутрішньої політики апа-
рату міської ради і виконкому керується Конституцією України, 
законами України, постановами Верховної Ради України, ука-
зами Президента України, рішеннями міської ради та її вико-
навчого комітету, розпорядженнями міського голови, у межах 
делегованих повноважень – Постановами Кабінету Міністрів 
України.

Значна увага в роботі органів місцевого самоврядуван-
ня міста Кривого Рогу спрямована на реалізацію заходів з 
інформування населення. Зокрема, у місті проводяться Єди-
ні дні інформування, які згідно з розпорядженням голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від-
буваються щомісяця, у третій четвер. Інформаційні зустрічі 
організовуються таким чином, щоб участь у них взяли якомо-
га більше членів криворізької територіальної громади, а ін-
формація, надана учасникам зустрічей, розповсюджувалася 
серед широкого кола мешканців міста. Традиційно в центрі 
інформаційної акції – базові заходи, що проводяться в усіх 
районах міста, на яких висвітлюються актуальні питання та 
обговорюються проблеми, які турбують громадськість. До-
датково, з метою більшого охоплення слухачів, методичні 
матеріали направляються для ознайомлення і обговорення у 
трудові колективи підприємств різних форм власності, уста-
нов, закладів і організацій міста, розміщуються на офіційних 
веб-сайтах виконкому Криворізької міської ради та викон-
комів районних у місті рад. У 2016 році відбулося 12 інфор-
маційних акцій, відповідно – 84 основних системних заходи, 
у межах яких пройшли інформаційні зустрічі, лекції, бесіди 
на підприємствах, в установах, організаціях та закладах міс-
та. Головними темами Єдиних днів були: «День Соборності 
України»; «Правила безпечного поводження в складних по-

годних умовах»; «День Героїв Небесної Сотні», «Відзначення 
72-ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських 
загарбників»; «Великий геній України. Заповіти Великого 
Кобзаря (до 202-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевчен-
ка)»; «Відзначення в області 30-ї річниці Чорнобильської 
катастрофи»; «9 Травня – День Перемоги над нацизмом у 
Європі»; «День пам’яті жертв політичних репресій», «Про лік-
відацію незаконної торгівлі»; «Заходи з професійної адап-
тації учасників антитерористичної операції»; «Запобігання 
лісовим пожежам»; «Тиждень охорони праці»; «День Євро-
пи», «Конституція – основний Закон України»; «Інновації та 
реформи молодіжної політики в Дніпропетровській області»; 
«Декларація про державний суверенітет України»; «Двадцять 
п’ята річниця Незалежності України. День Державного пра-
пора України»; «Відзначення 160-річчя від дня народжен-
ня Івана Франка»; «Розвиток фізичної культури і спорту на 
Дніпропетровщині»; «День пам’яті жертв фашизму»; «Без-
пека при використанні газових та опалювальних приладів»; 
«День Гідності та Свободи»; «Забуттю не підлягає» (до Дня 
пам’яті жертв голодоморів)»; «Всеукраїнський тиждень права 
у Дніпропетровській області»; «Про стан виконання в облас-
ті Програм соціального захисту інвалідів» тощо. Крім того, 
обговорювались інші актуальні теми, проблеми, які турбують 
громадськість. На всіх зустрічах, крім розгляду основних 
питань, мешканців Кривого Рогу поінформовано про акту-
альні питання зовнішньої та внутрішньої політики держави, 
дії центральних органів влади щодо врегулювання складної 
суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в 
країні, діяльність органів місцевого самоврядування. У ці-
лому по місту аудиторія Єдиних днів інформування склала 
близько 186 тис. чоловік.

З метою забезпечення права кожного на доступ до інфор-
мації, у виконкомі розроблено певну систему роботи з інфор-
маційними запитами, завдяки якій громадяни можуть отрима-
ти інформацію, надавши запити у бажаних для них формах. 
Відділом забезпечується здійснення щотижневого моніторин-
гу надходження запитів на інформацію до відділів, управлінь, 
інших виконавчих органів міської ради, а також розгляду, на-
дання відповідей та дотримання строків виконання. Відповід-
но до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на 
офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в 
мережі Інтернет щотижня оприлюднюється узагальнений звіт 
про кількість запитів, їх виконання та щомісячно – про під-
сумки роботи із запитами на інформацію.

У 2016 році було подано 978 запитів на інформацію.
Найбільше запитів запитувачами інформації надано осо-

бисто–505 (52% від загальної кількості), надіслано електро-
нною поштою – 364 (37%), поштою – 100 (10%), телефоном – 9 
(1%).

Від фізичних осіб прийнято 718 (73%) запитів, від юридич-
них осіб, об'єднань громадян – 260 (27%).

Запитувачів цікавила інформація такого характеру: про 
діяльність органів місцевого самоврядування – 198 запитів 
(20,2%); з питань комунального господарства – 168 (17,2%); 
реалізації житлової політики – 139 (14,2%); земельних відно-
син – 84 (8,6%); правової інформації, забезпечення законності 
та правопорядку – 91 (9,3%); освіти – 68 (7%); транспорту і 
зв’язку – 52 (5,3%); охорони здоров’я – 32 (3,3%); економіч-
ної, інвестиційної політики, підприємства – 24 (2,5%); розпо-
рядження бюджетними коштами – 23 (2,4%); соціального за-
хисту – 22 (2,3%); культури, охорони культурної спадщини – 21 
(2,2%); про стан довкілля – 13 (1,3%) тощо.

методична і практична допомога, відповідні консультації 
працівникам відділів, управлінь та інших виконавчих органів 
міської ради з правових питань, що виникають у їх практич-
ній діяльності, пов’язаній з виконанням покладених на них за-
вдань та функціональних обов’язків.

Загалом за період 2016 року управлінням було опрацьова-
но 3330 документів вхідної кореспонденції, серед якої пере-
важну більшість становить кореспонденція від органів судової 
влади та Державної виконавчої служби.

За результатами розгляду та опрацювання вищезазначеної 
вхідної документації підготовлено 1857 письмових відпові-
дей.

У відсотковому відношенні загальну кількість опрацьованої 
управлінням вхідної кореспонденції можна привести у вигляді 
діаграми таким чином:

Працівники управління неодноразово брали участь у за-
сіданнях постійних комісій міської ради, постійних і тимча-
сових комісій її виконкому, у громадських обговореннях ре-
гуляторних актів, а також у засіданнях робочих 
груп з проведення конкурсу проектів місцевого 
розвит ку «Громадський бюджет».

Управління активно долучається до опрацю-
вання та вирішення актуальних питань діяльнос-
ті міської ради та її виконкому, які порушуються 
на галузевих нарадах, засіданнях, а також бере 
активну участь у розробці перспективних напря-
мів і планів розвитку міста.

Невід’ємною складовою роботи управління 
є здійснення інформаційно-аналітичної роботи 
у сфері відстеження, опрацювання та практич-
ного застосування нового законодавства Укра-
їни. Забезпечується постійне інформування та 
можливість ознайомлення працівників відділів, 
управлінь, інших виконавчих органів міської 
ради з указаними змінами у законодавчій базі 
держави. За необхідності надаються пропозиції 
під час розробки нових та рекомендації щодо 
удосконалення діючих актів міської ради та її 
виконкому.

Юридичне управління здійснює представництво, захист 
прав і законних інтересів територіальної громади міста Кри-
вого Рогу в особі міської ради та її виконавчих органів шля-
хом ведення позовної роботи в разі отримання відповідних 
матеріалів від відповідних управлінь та відділів. Також постій-
но забезпечується підготовка та юридичний супровід судових 

справ, у яких Криворізька міська рада, її виконком, від-
діли, управління виступають позивачами, відповідача-
ми, третіми особами.

За звітний період спеціалістами управління забез-
печено участь у розгляді 428 справ різних категорій 
(Криворізька міська рада та її виконавчі органи залуче-
ні до участі в даних спорах в якості відповідача та тре-
тьої особи), провадження по яким порушено в 2016 
році та попередні періоди, що розглядалися судами 
загальної та спеціальної юрисдикції всіх рівнів. Кіль-
кість судових слухань, які відбулися за ними, становить 
близько 1285, у тому числі за межами міста майже 524 
судових засідань.

До Криворізької міської ради та її виконавчих орга-
нів впродовж 2016 року було пред’явлено 257 позов-

них заяв, із них, зокрема:
– 197 позовних заяв в порядку цивіль-

ного судочинства, предметом спору по яким 
було визнання права власності на спадкове майно, 
визнання часток у спільному майні, визнання права 
власності за набувальною давністю щодо об’єктів 
індивідуальної житлової забудови, усунення пере-
шкод у користуванні власністю, установлення фактів, 
що мають юридичне значення та ін.;

– 26 позовних заяв у порядку адміністративного 
судочинства за поточний рік, а саме: щодо оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності Криворізької 
міської ради або її виконавчих органів;

– 34 позовних заяви у сферах інших правовід-
носин, як-то зобов’язання прийняти до комунальної 
власності міста об’єкти комунальної інфраструктури, 
витребування транспортних засобів, спори в сфері 
реєстрації права власності на нерухоме майно, ви-
знання договору оренди недійсним, визнання до-

говору укладеним, внесення змін до правочину, оскарження 
результатів конкурсу на право оренди нежилого приміщення 
та інші.

Спеціалістами юридичного управління здійснюється пре-
тензійно-позовна робота, спрямована на захист інтересів гро-
мади в сфері несвоєчасного або невнесення орендної плати 
в повному обсязі, використання земельних ділянок та іншого 
майна комунальної власності міста без належних правоуста-
новчих документів, інше.

За даними категоріями справ, відповідно до рішень судо-
вих органів майнового характеру, ухвалених впродовж 2016 
року, до міського бюджету підлягають стягненню 583 539,90 
грн., з яких:

– 369  538,32 грн. –за правовідносинами, що виникли в 
сфері використання земель міста;

– 214  001,58 грн. – у сфері відносин комунальної влас-
ності міста.

Крім того, в ході судового розгляду позову, поданого в ін-
тересах міської ради, одним землекористувачем було добро-
вільно сплачено заявлену заборгованість у сумі 77  372,89 
грн.

Окремо необхідно зазначити, що за звітний період за за-
явами боржників було переглянуто за нововиявленими об-
ставинами раніше винесених судових рішень по 4 справах на 
суму 537 042,39 грн. За результатами судового перегляду вка-
заних справ ухвалені рішення на користь Криворізької міської 
ради та підтверджено правомірність стягнення до міського 
бюджету зазначених грошових коштів. Крім того, задоволено 
одну заяву, подану в інтересах міської ради щодо перегляду 
раніше ухваленого рішення суду.

У сфері немайнових відносин впродовж 2016 року було по-
вернуто із самовільного користування за рішеннями судів 5 
земельних ділянок та 4 об’єкти комунальної власності міста.

Крім того, загалом впродовж 2016 року в провадженні 
адміністративних судів всіх рівнів перебувало 54 справи за 
участю Криворізької міської ради та її виконавчих органів, в 
якості відповідача та третьої особи, що включає в себе спори, 
порушені в 2016 році та в попередні періоди.

Переважною більшістю рішень судами відмовлено в задо-
воленні позовних вимог суб’єктів на користь органу місцевого 
самоврядування.

На кінець звітного періоду в провадженні всіх судових ор-
ганів перебуває 203 справи за участю Криворізької міської 
ради та її виконавчих органів в якості позивача, відповідача 
та третьої особи, враховуючи спори, що знаходяться в стадії 
оскарження.

З метою виконання судових рішень, юридичним управлін-
ням, у міру надходження, направляються виконавчі документи 
до відповідних органів державної виконавчої служби.

Так, за 2016 рік виконано судових рішень у сфері земель-
них правовідносин та комунальної власності міста на загальну 
суму 227 632,79 грн., крім того повернення до комунальної 
власності міста 8 об’єктів нерухомості.

Начальник юридичного управління  
виконкому міської ради В. ГОЖІЙ

Співвідношення судових справ відповідних категорій, 
що перебували в провадженні в 2016 році,  

за якими Криворізька міська рада та її виконавчі органи 
виступають відповідачами та 3 особами

Судові справи цивільної 
юрисдикції

Судові справи 
адміністративної 
юрисдикції

Господарські справи

Співвідношення виконаних судових рішень  
за категоріями правовідносин,  

в яких вони ухвалені

У сфері 
земельних 
відносин

У сфері 
комунальної 
власності міста

Кореспонденція 
від 
правоохоронних 
органів; 4%

Кореспонденція від органів 
державної влади та їх 
територіальних підрозділів; 2%

Кореспонденція від органів суду  
та Державної виконавчої служби; 77%

Звернення, листи, запити  
фізичних і юридичних осіб;  
17%

Офіційно
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Усі запити розглянуті, відповіді запитувачам інформації 
надані без порушень термінів виконання. 63 запити (6% від 
загальної кількості) відповідно до ч.3 статті 22 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» направлено за належ-
ністю.

У 2016 році робота відділу була побудована з урахуван-
ням процесу декомунізації в Україні, правовою основою якої 
стали закони, ухвалені Верховною Радою України. Так, з ме-
тою врахування громадської думки в питаннях переймену-
вання об’єктів топоніміки міста Кривого Рогу, на виконання 
вимог чинного законодавства України, було підготовлено 
розпорядження міського голови «Про організацію та про-
ведення громадських обговорень з питань перейменування 
об’єктів топоніміки м. Кривого Рогу». Всі пропозиції та за-
уваження, надані мешканцями міста, вносилися до Реєстру 
пропозицій, зауважень громадськості міста щодо перейме-
нування об’єктів топоніміки м. Кривого Рогу відповідно до 
Закону України «Про засудження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», який 
оприлюднювався на офіційному веб-сайті виконкому Криво-
різької міської ради.

Громадські слухання з питання перейменування об’єктів то-
поніміки м. Кривого Рогу пройшли у районах міста з 19.04.2016 
по 27.04.2016. Узагальнені матеріали за результатами громад-
ських обговорень щодо перейменування об’єктів топоніміки 

міста Кривого Рогу були надані голові Дніпропетровської обл-
держадміністрації для врахування під час підготовки відпо-
відного розпорядження. 19 травня 2016 року було ухвалено 
розпорядження голови Дніпропетровської обласної держав-
ної адміністрації «Про перейменування топонімів у населених 
пунктах області», яким перейменовано 252 об’єкти топоніміки 
міста Кривого Рогу.

Зростання ролі громадських і політичних організацій в 
процесі реалізації внутрішньої політики держави обумовлює 
необхідність постійної співпраці органів місцевого самовря-
дування з громадськістю.

З метою залучення широкого кола громадськості до вша-
нування подій, які стали вирішальними у становленні нашої 
держави, формування у громадян поваги до загальнолюдських 
та національних правових цінностей, до історії України, дер-
жавних символів, відповідно до Указів Президента України, 
Постанов Кабінету Міністрів України та інших доручень цен-
тральних органів виконавчої влади щодо відзначення знамен-
них та вшанування пам’ятних дат, організовувались урочисті 
заходи та церемонії покладення квітів до пам’ятників відомим 
державним діячам з нагоди Дня Соборності України, річниці 
від дня народження Т.Г. Шевченка, Дня Конституції України, 
Дня Державного Прапора України, Дня незалежності України, 
Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня пам’яті жертв голо-
доморів.

У 2016 році перелік структурних утворень політичних пар-

тій, зареєстрованих у місті Кривому Розі, за даними головно-
го територіального управління юстиції в Дніпропетровській 
області, налічує 618 організацій, з них міських – 132, що на 
10 більше ніж у попередньому році. Партійні організації пред-
ставляють практично весь спектр ідеологічної і політичної орі-
єнтації громадян України.

Змінився кількісний склад громадських об’єднань. Тільки у 
2016 році, за інформацією управління юстиції, у місті зареє-
стровано та легалізовано шляхом повідомлення 65 громад-
ських організацій. Нині загальна їх кількість – 690.

Розширюється мережа релігійних громад.
Відповідно до покладених на нього завдань, відділ аналізує 

розвиток суспільно-політичних процесів у місті; забезпечує 
постійний моніторинг громадсько-політичних настроїв насе-
лення та оцінку політичної ситуації; аналізує діяльність полі-
тичних партій, громадських організацій та релігійних громад у 
місті; здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, конт-
роль за забезпеченням громадського порядку при проведенні 
зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій та інших масових 
заходів. Наслідки моніторингу свідчать про достатньо високий 
рівень політичної та громадської активності. Положення чин-
ного законодавства України щодо забезпечення прав і свобод 
громадян під час різноманітних масових заходів, мирних зі-
брань громадян дотримуються без порушень.

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 реалізація 

державної політики з питань створення, формування та вико-
ристання електронних інформаційних ресурсів міста, розроб-
ка, організація та координація виконання заходів з їх розвитку 
й підтримки в актуальному стані. Пріоритетними завданнями є 
забезпечення вільного та рівного доступу громадян, суб'єктів 
господарювання, органів місцевого самоврядування, інших за-
цікавлених осіб до актуальної і достовірної інформації з усіх 
напрямів життєдіяльності міста, створення комфортних умов її 
використання у зручний засіб через «єдине вікно» в мережі Ін-
тернет-портал «Криворізький ресурсний центр», використання 
його можливостей для залучення представників територіаль-
ної громади міста Кривого Рогу до обговорення та ухвалення 
управлінських рішень з питань забезпечення життєдіяльності 
й розвитку міста, ефективного зворотного он-лайн зв’язку між 
мешканцями міста й владою через упровадження сучасних ін-
формаційно-комунікаційних 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. Відділом здійснюється контроль 
за виконанням заходів Програми, відстеження результатів її 
виконання. Основною метою Програми є розбудова інформа-
ційної комунікації міської влади з представниками територі-
альної громади міста, підтримка високого рівня якості надання 
в місті електронних інформаційних послуг із застосуванням ін-
формаційно-комунікаційних технологій та електронного уря-
дування, що виключає людський фактор чиновника і є дієвим 
інструментом протидії корупції.

Одними з основних заходів Програми є організаційне та 
методичне забезпечення функціонування й розвитку порталу 
«Криворізький ресурсний центр»: адміністрування, організа-
ція та моніторинг його інформаційного наповнення.

Створений в результаті реалізації проектів Криворізької 
міської ради – переможців обласного та всеукраїнського кон-
курсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядуван-
ня 2008 та 2010 років 
портал вже восьмий рік 
функціонує та розвива-
ється в мережі Інтернет, 
забезпечує інформаційні 
потреби мешканців міста.

Багатофункціональний 
програмний комплекс 
порталу складається з 
сайта «Криворізький ре-
сурсний центр», інтерак-
тивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструк-
тури міста, 9 програмних модулів, з яких 5 тематичних, а саме: 
«Відкритий бюджет», «Екомоніторінг», «Моніторинг ефектив-
ності впровадження стратегічного плану розвитку міста», що 
були створені в 2016 році, та діючих − «Віртуальний бізнес-
інкубатор», «Путівник інвестора», а також 4 аналітичних, за до-
помогою яких здійснюється збір, обробка та аналіз оператив-
ної інформації стосовно спожитих енергоносіїв, розрахунків за 
них, моніторинг показників екологічних і з енергозбереження 
для використання органами місцевого самоврядування задля 
ухвалення ефективних управлінських рішень.

«Каталог ресурсів» містить 171 тематичний електронний ін-
формаційний ресурс міста з інформацією про понад 17,5 тис. 
об’єктів інфраструктури міста в різних галузях. На сторінках 
ресурсів є детальна інформація про заклади освіти, спорту, 
культури, охорони здоров'я, соціального захисту, діючу в міс-
ті мережу громадського транспорту загального користування 
(маршрути з зупинками), місця відпочинку, вільні об'єкти ко-
мунальної власності міста, що пропонуються в орендне ко-

ристування, сторінки історії міста та його сьогодення тощо. 
Відомості про діючі на території міста підприємства, установи, 
заклади, об'єкти малого та середнього бізнесу, їх фотографії 
відображаються на сторінках інтерактивної мультимедійної 
електронної енциклопедії інфраструктури міста. У 2016 році 
каталог ресурсів поповнився трьома новими ресурсами «Ра-
йонні у місті Кривому Розі відділи державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального управління юсти-
ції у Дніпропетровській області», «Органи місцевого самовря-
дування», «Спортивні секції». Ресурс «Спортивні секції» міс-
тить розгорнуту інформацію про діючі за 43 видами спорту на 
території міста спортивні секції, їх адреси, назви закладів, на 
базі яких функціонують, кількість груп, вікові категорії відвіду - 
вачів, режим роботи, керівників тощо. Зручні сервіси пошуку 
інформації надають можливість обрати бажаючим спортивну 
секцію за певним видом спорту та місцем розташування.

На головній сторінці порталу здійснено підтримку в акту-
альному стані, оновлення структури та модифікацію (у тому 
числі в зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України) 
постійно діючих рубрик з актуаль-
них питань для різних категорій за-
питувачів: «Абітурієнту», «Актуально. 
Новини», «Ветерани», «Візьми дитину 
в свою родину», «Гарячі телефонні лі-
нії», «Державні соціальні допомоги», 
«Допомога держави з оплати ЖКП: 
субсидії+калькулятор+приблизний 
розмір оплати», «Інтерактивне опи-
тування», «Календар: події, заходи, 
свята», «Корисні посилання», «Ме-
тодичний посібник зі створення та 
діяльності ОСББ», «Оподаткування», 
«Ощадливе споживання енергоресур-
сів», «Правові основи у галузі похован-
ня», «Трудовим відносинам − законну 
силу», «Статистична інформація».

Нових можливостей набув діючий 
тематичний модуль 
«Віртуальний бізнес-інкубатор». Здійснено 
модифікацію та актуалізацію інформаційного 
вмісту «Навчального майданчика» (в частинах 
«Визначаємо основні види діяльності», «Пен-
сійний фонд інформує», «Податкова інформує» 
у зв'язку з реорганізацією цих органів) та його 
сторінки «Регуляторна діяльність». Підрозділи 
«Банк бізнес-ідей» і «Успішний досвід» допо-
внилися новими, актуальними матеріалами. 
«Навігатор підприємця» поповнився двома но-

вими алгоритмами «Відкриття в місті об’єкта бізнесу з надання 
поліграфічних послуг та виготовлення реклами за наявності 
приміщення, введеного в експлуатацію за відповідною спе-
ціалізацією» та «Відкриття в місті об’єкта бізнесу зі збирання 
вторинної сировини за наявності приміщення, уведеного в 
експлуатацію».

Удосконалення торкнулися й діючого на порталі програм-
ного тематичного двомовного модуля «Путівник інвестора», а 
саме: інвестиційний паспорт міста доповнено новими розді-
лами «Трудовий потенціал», «Прямі іноземні інвестиції», а час-
тину «Економічний потенціал» – новими актуальними матеріа-
лами. На сторінці модуля з'явилася можливість переглянути 
новини, а також залишити відгуки інвесторів щодо інвестицій-
ного клімату у м. Кривому Розі.

Через сторінки розділів сайта «Центр «Контакт» (за допо-
могою понад 790 Інтернет-приймалень посадових осіб – ке-
рівників органів місцевого самоврядування, місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ, закладів, усіх форм 
власності, що функціонують на території міста та взаємодіють  

із суб'єктами господарювання й громадянами) та «Центр звер-
нень» забезпечено функціонування зворотного зв’язку. Діюча 
на сайті система електронних звернень надає можливість у 
режимі он-лайн автоматично приймати й реєструвати елек-
тронні звернення, розподіляти їх відповідно до компетенції 
виконавців, здійснювати відкритий «діалог» шляхом про-
ходження звернення від статусу «Відкритий» до «Виконано», 
«Надано інформацію», «Закритий», залишати коментарі, вести 
оперативний облік електронних звернень, розгляд порушених 
питань, створювати та використовувати їх архів. Організовано 
своєчасний якісний розгляд електронних звернень, щоденний 
контроль і моніторинг надання обґрунтованих відповідей, їх 
експертизу, аналітику, статистику (за різними показниками). У 
2016 році відправники електронних звернень отримали мож-
ливість під час їх оформлення робити на електронній карті 
позначку щодо місця проблеми. Протягом року опрацьовано 
близько 5,9 тис. звернень.

Розширено функціональні можливості діючої у складі пор-
талу інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії 

інфраструктури міста, зокрема вже існуючого ресурсу «Ремонт 
доріг та вулиць на території міста». Створено нові ресурси «Ре-
монт мостів і шляхопроводів на території міста у 2011-2016 
роках», «Комплексне відновлення, реконструкція діючих та 
будівництво нових мереж зовнішнього освітлення на території 
міста у 2011-2016 роках», інші. Сьогодні ці ресурси можна пе-
реглянути з головної сторінки порталу.

Протягом року забезпечено цілодобову підтримку двох 
версій порталу в мережі Інтернет для комп’ютерів і мобіль-
них пристроїв та 12 сенсорних інформаційних кіосків, роз-
ташованих на території адміністративних районів міста, що 
є додатковим зручним засобом доступу користувачів до ін-
формаційних ресурсів міста, зокрема для тієї категорії меш-
канців, що не мають змоги користуватися ними за допомогою 
комп’ютерів.

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.  Спів-
дружності, 107а),

виконкому Металургійної районної у місті ради (пр-т 
Миру, 42),

виконкому Довгинцівської районної в місті ради (вул.   
Дніпровське шосе, 11),

виконкому Покровської районної у місті ради (вул. Шу-
рупова, 2),

Офіційно
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виконкому Інгулецької районної у місті ради (пл. Гір-
ницької Слави, 1);

управління праці та соціального захисту населення ви-
конкому Інгулецької районної у місті ради (пр-т  Перемоги, 
45/179),

виконкому Саксаганської районної у місті ради (вул. Во-
лодимира Великого, 32),

виконкому Тернівської районної у місті ради 
(вул. Короленка, 1а),

виконкому Центрально-Міської районної у 
місті ради (вул. Свято-Миколаївська, 27),

Державного вищого навчального закла-
ду «Криворізький національний університет» 
(вул. Віталія Матусевича, 11).

Важливим критерієм ефективного функціо-
нування й розвитку порталу є показник кількості 
відвідувань його сторінок користувачами мережі 
Інтернет. Про це свідчить статистика його відвіду-
вань. Динаміка кількості відвідувань порталу про-
тягом доби коливається, але в середньому в 2016 
році цей показник склав близько 2,0 тис.

Відповідно до основних обов’язків відділом 
здійснювалася організація діяльності консульта-
тивно-дорадчого органу − експертної групи з пи-
тань адміністрування порталу, що виконує функції 

з координації системи та методологічний супровід усіх про-
цесів інформаційного наповнення порталу, надавалася кон-
сультативна та практична допомога з питань розміщення та 
підтримки в актуальному стані ресурсів їх авторам (кількість 
яких на сьогодні налічує близько 800) шляхом проведення се-
мінарів-навчань, інструктажів, консультацій тощо. Значна ува-
га приділялася інформаційно-роз'яснювальній роботі серед 

мешканців і суб'єктів господарювання міста щодо можливос-
тей і зручностей порталу шляхом розповсюдження рекламної 
продукції, участі в інформаційних зустрічах, висвітлення тема-
тичної інформації на соціальних банерах, у засобах масової 
інформації тощо.

Перспективними напрямами в роботі відділу є: організація 
виконання заходів щодо супроводу, технічної підтримки чин-

них версій порталу для забезпечення цілодобо-
вого доступу до його вмісту; подальший розвиток 
усіх складових порталу «Криворізький ресурсний 
центр», а саме: створення нових ресурсів, модулів, 
інших програмних продуктів, модифікація та вдо-
сконалення вже існуючих, створення нових зруч-
них сервісів пошуку та використання інформації, в 
тому числі з урахуванням пропозицій користувачів.

Про відкритість міської влади, дієвий ефектив-
ний зворотний зв'язок на порталі, його переваги 
(зручність, доступність, актуальність інформації) 
свідчать вдячні відгуки мешканців нашого міста, 
що надійшли на портал протягом 2016 року.

Начальник відділу  
стратегії розвитку електронних 

інформаційних ресурсів міста  
апарату міської ради і виконкому  

Л. ПІДВАЛЬНА

Звіт про роботу відділу преси та інформації  
апарату міської ради та виконкому

Глобальна інформатизація суспільства, розвиток комуніка-
ційних технологій, електронних ресурсів, висока швидкість по-
ширення інформації в Інтернет-просторі надають не лише нові 
можливості, а й зумовлюють зростання інформаційних потреб 
населення. Причому такі критерії, як своєчасність отримання, 
повнота та об’єктивність потрібної інформації, стають надзви-
чайно важливими складовими.

Основними напрямками діяльності відділу преси та ін-
формації апарату міської ради та виконкому є всебічне ін-
формування мешканців міста про діяльність міського голови, 
міської ради, її виконкому; організація інформаційної під-
тримки діяльності структурних підрозділів, підготовка та роз-
повсюдження офіційних документів, коментарів, прес-релізів, 
експрес-інформації; підтримка продуктивного партнерського 
діалогу влади і ЗМІ.

Відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні засобами масової інформації», у 2016 
році відділом преси та інформації забезпечено висвітлення у 
друкованих та електронних медіа, на телебаченні та радіо за-
сідань постійних депутатських комісій, пленарних засідань се-
сій міської ради та виконавчого комітету, прес-конференцій та 
брифінгів посадових осіб міської ради та її виконкому; опри-
люднені відповідні матеріали на офіційному веб-сайті викон-
кому Криворізької міської ради.

Підрозділ новин сайта фахівцями відділу оновлюється що-
денно. Протягом року в стрічці новин було опубліковано 372 
повідомлення, також розміщувалися анонси та актуальна для 
криворіжців інформація щодо діючих міських програм, про-
ектів, конкурсів, порядок надання муніципальних послуг, со-
ціальної підтримки та інші.

Робота відділу спрямована на створення насиченого інфор-
маційного потоку з добре налагодженими комунікаційними 

лініями для передачі оперативної інформації щодо політики 
міської влади у реалізації стратегічних завдань розвитку міста, 
його інфраструктури, збереження стабільності та комфортності 
проживання містян.

База даних розсилки відділу преси та інформації на сьо-
годні складає понад 60 адресатів всеукраїнських, обласних, 
місцевих, регіональних, виробничих ЗМІ та інформаційних 
агентств.

Більшість опублікованих на офіційному веб-сайті виконко-
му Криворізької міської ради прес-релізів відділу, використо-
вується електронними ЗМІ, Інтернет-ресурсами, інформагент-
ствами як джерело місцевих новин.

Це говорить про інтерес громади до діяльності органів міс-
цевого самоврядування й підтверджує доступність, відкритість 
подачі відповідних матеріалів.

Враховуючи реалії сьогодення, центральними темами ма-
теріалів стали соціальний захист громадян, робота галузей 
охорони здоров’я, освіти, благоустрою та житлової політики, 
реалізація міської комплексної програми підтримки учас-
ників АТО та їх родин. Підготовлено 225 прес-релізів з цих 
питань.

У 2016 році відбулося 14 прес-конференцій представників 
органів місцевого самоврядування для місцевих ЗМІ на хви-
люючі та актуальні проблеми. У ході спілкування журналісти 
мали можливість отримати ґрунтовну інформацію про осо-
бливості формування міського бюджету, роботу медичних та 
освітянських закладів в умовах державного недофінансуван-
ня, модернізацію міського електротранспорту, підтримку мо-
лодіжних ініціатив, закладів культури, спорту тощо.

Щодня організовуються інформаційні зустрічі, комента-
рі керівників структурних підрозділів виконавчих органів 
міської ради для представників засобів масової інформації з 
актуальних, оперативних тем стосовно життєдіяльності міста. 

Виходячи зі своїх повноважень фахівці відділу у робочому 
режимі надають роз’яснення та сприяють журналістам як міс-
та, так і регіональних, всеукраїнських медіа у їх професійній 
діяльності, зокрема в отриманні додаткової інформації при 
підготовці публікацій, сюжетів, в організації зйомок, інтерв’ю 
тощо.

Щодня в ефірі муніципального телеканалу «Рудана» ви-
світлюється робота органів місцевого самоврядування, ви-
ходять репортажі про значні й буденні події з життя міста 
та громади. За 2016 рік підготовлено майже дві тисячі таких 
матеріалів. Криворіжці мають змогу переглянути їх і на сайті 
телеканалу (www.rudana.com.ua), який було оновлено цього 
року. Щонеділі найвагоміші події надає підсумкова програма 
«Місто-тиждень». У 2016 році підготовлено 65 випусків теле-
передач «Контакт», «Актуально» та радіопрограми «З перших 
вуст».

Триває співпраця з Криворізькою регіональною дирекцією  
«Криворіжжя», яка після завершення процесу об'єднання з На-
ціональною телекомпанією України є філією НТКУ. З початку 
року у теле- та радіоефірах компанії вийшло понад 500 сюже-
тів за участю заступників Криворізького міського голови, на-
чальників управлінь та відділів виконкому міськради.

У Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гір-
ник» у постійній рубриці «Офіційно» подаються всі документи 
міської ради та її виконкому. Друкуються проекти рішень, теми 
та результати публічних слухань, рішення сесій, що робить ді-
яльність виконавчого комітету міської ради прозорою та від-
критою для всіх мешканців міста. За рік опубліковано більше 
6000 матеріалів: репортажі, тематичні статті, інтерв’ю та ко-
ментарі спеціалістів.

Популярністю користуються рубрики газети – «На часі», 
«Комуналка», «Пряма лінія ЧГ», яку щотижня готує редакція 
«Червоного гірника». Під час її проведення спеціалісти міськ-

Звіт про роботу відділу інформатизації  
виконкому міської ради

З початку 2010 року в мережі Інтернет діє оновлений офі-
ційний веб-сайт виконкому міської ради, створений з ураху-
ванням найновітніших Інтернет-технологій. Він має сучасний 
дизайн, оптимальну структуру інформаційного наповнення, 
зручну систему пошуку. Наявність консультаційного центру та 
зворотного зв'язку спрощує доступ користувачів до інформа-
ції загального призначення через мережу Інтернет і сприяє 
створенню умов для забезпечення відкритості та прозорості 
діяльності міської влади.

На веб-сайті здійснюється публікація матеріалів про місто 
Кривий Ріг, його населення, історію та сучасність; розміщують-
ся звіти про роботу управлінь, відділів та інших виконавчих 
органів міської влади, інформація про сесії міської ради, за-
сідання її виконкому, семінари, наради, прес-конференції, пу-
блікуються розпорядження міського голови, рішення, ухвалені 
міською радою, її виконкомом, проекти рішень міської ради 
та її виконкому, організується анкетування, проводиться зби-
рання пропозицій від суб'єктів підприємницької діяльності та 
мешканців міста у зв'язку з підготовкою винесення на розгляд 
міської ради проектів рішень міськради, повідомляється про 
проведення публічних слухань та їх результати тощо.

Протягом 2016 р. на сайті:
 – розміщувалися опитування:

* «З якого джерела Ви найбільше отримуєте корисну ін-
формацію з питань захисту прав споживачів»,
* «Де Ви отримали допомогу з питань захисту прав спо-
живачів»,
* «Як Ви вважаєте, чи доцільно улаштовувати у м. Криво-
му Розі майданчики для платного паркування транспорт-
них засобів, за умови, що до місцевого бюджету сплачу-
ватиметься збір за користування площею виділеної під 
це території?»,

* «Удосконалення міської маршрутної мережі пасажир-
ського транспорту передбачає залучення для роботи на 
міських автобусних маршрутах загального користування 
автобусів великої місткості. На Вашу думку, як це вплине 
на якість перевезень пасажирів?»,
* «Яку фактичну (не граничну) ціну за проїзд на міських 
автобусних маршрутах загального користування Ви гото-
ві сплачувати?»,

 – створювалися підрозділи постійного та довготривалого 
розміщення «Публічне представлення інформації головними 
розпорядниками коштів міського бюджету за 2015 рік», «Гро-
мадське обговорення з питань перейменування об’єктів то-
поніміки м. Кривого Рогу», «Маркетингова стратегія Кривого 
Рогу», «Місцеві вибори 2016 р.», «Відділ з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю», «Управління з питань 
реєстрації апарату міської ради і виконкому», «Відділ внутріш-
нього аудиту апарату міської ради і виконкому», «Результатив-
ні частини рішень щодо управління багатоквартирним будин-
ком, ухвалених зборами співвласників»,

 – створено модулі «Відкриті дані» (http://od.kr.gov.ua/), 
«Конкурс «Громадський бюджет» (http://gb.kr.gov.ua/), прикрі-
плено модуль «Відкритий бюджет» (http://openbudget.krogerc.
info/),

 – оптимізовано структуру розділів «Стратегічний план роз-
витку міста Кривого Рогу на період до 2025 року», «Управління 
з питань надання адміністративних послуг виконкому міської 
ради».

За 2016 р. на сайті розміщено 6977 інформаційних матері-
алів, підготовлених управліннями, відділами та іншими вико-
навчими органами міської влади, що на 30% більше, ніж за 
2015 р.

З 2002 року у виконкомі міської ради функціонує єдина 

локальна комп'ютерна мережа, проводиться постійне її ад-
міністрування та моніторинг безпеки. У 2016 році здійснено 
роботи з поточного ремонту та часткового оновлення.

З метою забезпечення більш ефективного управління ру-
хом документів, усунення дублювання та багаторазового пе-
ретворення інформації, скорочення обороту паперових до-
кументів, заощадження коштів на папір та витратні матеріали 
до оргтехніки у виконкомі міської ради запроваджено та по-
стійно вдосконалюється система електронного документообі-
гу, активно використовується 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 районними у місті радами, підприємствами та 
мешканцями міста.

Протягом року проведено закупівлі нової комп’ютерної та 
оргтехніки для заміни застарілої, комплектуючих для модер-
нізації та ремонту існуючого обладнання. Також придбано лі-
цензійне обладнання Microsoft для заміни застарілих версій.

Реалізовано інноваційний метод проведення нарад та кон-
ференцій – у відеоформаті. Результатом проекту є економія 
ресурсів (часових, матеріальних) та створення більш ефектив-
ної системи взаємодії та управління.

У 2017 році планується подальше вдосконалення струк-
тури офіційного веб-сайта виконкому міської ради, розши-
рення його інформаційного наповнення, підвищення рівня 
комп’ютеризації підрозділів виконкому міської ради, розвиток 
локальної мережі.

Заступник начальника відділу інформатизації  
виконкому міської ради А.САМОЙЛЕНКО

Офіційно
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Звіт про роботу архівного відділу 
виконкому міської ради

Архівні установи України формують важливу складову части-
ну вітчизняної культурної спадщини, забезпечують державний 
облік документів Національного архівного фонду та надання 
архівної інформації користувачам.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи» архівний відділ виконкому Криворізької 
міської ради (далі – архівний відділ) здійснює власні (само-
врядні) повноваження щодо централізованого зберігання до-
кументів, нагромаджених у процесі документування службо-
вих, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних 
осіб на території міста, та інших документів, що не належать 
до Національного архівного фонду, та повноваження, делего-
вані державою, щодо зберігання документів Національного 
архівного фонду та здійснення управління архівною справою 
і діловодством на території міста; поповнення Національного 
архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх 
обліку, зберігання та використання їх інформації, а також цен-
тралізованого тимчасового зберігання архівних документів 
з кадрових питань (особового складу) ліквідованих суб’єктів 
господарювання, що діяли (були зареєстровані) на території 
міста, для виконання довідок майнового та соціально-право-
вого характеру.

Для надання якісних архівних послуг щодо забезпечен-
ня збереженості документів діючих та ліквідованих суб’єктів 
господарювання, створення сприятливих умов для реалізації 
соціально-правових інтересів громадян у приміщенні архівно-
го відділу діє центр «Архів-Інформ», для роботи в якому за-
лучені працівники архівного відділу виконкому міської ради, 
управлінь праці та соціального захисту населення виконкомів 
районних у місті рад, Криворізьких об’єднаних управлінь Пен-
сійного фонду України. До центру «Архів-Інформ» за 2016 рік 
надійшло 5 467 запитів, на які надано 844 тематичні архівні 
довідки та 5 566 довідок соціально-правового характеру.

Серед тематичних запитів переважають запити з підтвер-
дження фактів обрання депутатів та участі у виборчих кампа-
ніях – 275 запитів, а також з житлових питань – 227 запитів, що 
дорівнює відповідно 32,6% та 26,9%.

Найбільша кількість звернень за 2016 рік – 4 584, або 
83,9%, від загальної кількості, надійшли до архівного відділу 
від громадян з метою отримання довідок соціально-правового 
характеру за документами ліквідованих суб’єктів господарю-
вання: про підтвердження трудового стажу, розмір заробітної 
плати тощо.

У 2016 році було виконано 2 565 довідок про розмір за-
робітної плати, 1 239 довідок про підтвердження трудового 
стажу.

З метою інформаційного обслуговування користувачів 
функціонує читальний зал, в якому користувачі мають змогу 

особисто ознайомитися з документами. За 2016 рік читальний 
зал відвідало 26 користувачів, яким для ознайомлення було 
видано 911 справ документів Національного архівного фонду.

Для визначення культурної та практичної цінності докумен-
тів через їх всебічне вивчення створена експертна комісія ар-
хівного відділу, якою за минулий рік схвалено 15 номенклатур 
справ на 2016-2017 роки, 1 868 справ постійного зберігання, 
2 523 справи з кадрових питань (особового складу), 48 ак-
тів про вилучення для знищення документів, не внесених до 
Національного архівного фонду, 8 положень про експертні ко-
місії, 8 положень про архівні підрозділи.

На платній основі у 2016 році упорядковано й описано 
архівістами групи комплектування та експертизи цінності до-
кументів архівного відділу 935 справ постійного зберігання та 
2 332 справи з кадрових питань (особового складу).

Загальна кількість документів, що зберігаються в архівному 
відділі, – 128 344 справи. Документи Національного архівного 
фонду, які відтворюють історію й діяльність органів місцевого 
самоврядування, роботу підприємств міста за промисловим, 
соціальним, культурним напрямками, представлені 137 фонда-
ми, що становить 59 073 справи. Такі документи зберігаються 
постійно. Документи 1 751 ліквідованого суб’єкта господарю-
вання, які пов’язанні із забезпеченням соціального захисту 
громадян, становлять 69 271 справу. За ними надаються до-
відки про розмір заробітної плати, про виробничий та пільго-
вий стаж, для оформлення пенсій за віком, пільгових, з втрати 
годувальника, для здійснення перерахунку пенсійних нараху-
вань і відновлення втрачених особистих документів.

У 2017 році заплановано прийняти 2 800 справ з кадрових 
питань (особового складу) від ліквідованих суб’єктів господа-
рювання та 2 000 справ управлінської документації постійно-
го зберігання від установ – джерел комплектування архівного 
відділу виконкому Криворізької міської ради.

Одним з пріоритетних напрямків роботи архівного відді-
лу є перевірка наявності документів Національного архівного 
фонду відповідно до заходів Програми здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом документів Національного архів-
ного фонду на 2009-2019 роки, затвердженою наказом Дер-
жавної архівної служби України від 10 листопада 2009 року 
№190. У 2016 році здійснено перевіряння наявності і стану 
3 366 справ постійного зберігання та 8 040 справ з кадрових 
питань (особового складу). У 2017 році за вищезазначеною 
Програмою заплановано здійснити перевіряння 3 093 справ 
постійного зберігання та 8 000 справ з кадрових питань (осо-
бового складу).

Відповідно до графіка проведення комплексних та конт-
рольних перевірянь стану діловодства та архівної справи в 
установах, організаціях і на підприємствах міста на 2017 рік 
заплановано 9 перевірянь.

В центрі «Архів-Інформ» з січня 2012 року функціонує 
сенсорний інформаційний кіоск, в якому відвідувачі можуть 
в режимі оn-line користуватися можливостями інтерактивної 
мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури 
міста та порталу «Криворізький ресурсний центр», ознайоми-
тися з інформацією стосовно місцезнаходження, режиму ро-
боти архівного відділу, графіка і порядку прийому громадян, 
переліку документів, які необхідно подати для отримання ар-
хівної довідки, умов надання архівних послуг, зразки заяв та 
перелік нормативних документів, на підставі яких здійснюєть-
ся робота архівного відділу. На сайті виконкому Криворізької 
міської ради також розміщено описування основних фондів 
Національного архівного фонду, перелік ліквідованих суб’єктів 
господарювання, що знаходяться на зберіганні у відділі. Ця ін-
формація постійно оновлюється.

Для забезпечення збереженості документів, дотримання 
оптимальних умов та режимів зберігання, з метою підтри-
мання у часі фізико-хімічних характеристик їх матеріальної 
основи, забезпечення цілісності документальних комплексів і 
запобігання втратам документів в 2016 році в архівному від-
ділі було здійснено капітальний ремонт: заміна 66 віконних 
блоків, облаштування скосів загальною площею 226,08 кв.м.

Для максимального спрощення доступу до архівних по-
слуг для пенсіонерів, інвалідів та інших пільгових категорій 
населення, які мешкають у віддалених мікрорайонах та жит-
лових масивах м. Кривого Рогу (старий Інгулець, сіл Степове, 
Рахманівка, Червона гірка Інгулецького району, мікрорайонів 
Даманський, Карачунівський), архівний відділ включено до 
складу Мобільного офісу.

На виконання рішення виконкому Криворізької міської 
ради від 14.09.2016 №392 «Про підвищення рівня клієнто-
центричності Центру надання адміністративних послуг «Му-
ніципальний центр послуг м. Кривого Рогу», для підвищення 
рівня доступу до соціальних послуг, архівний відділ включено 
до складу послуг «Надання архівних довідок по запитах со-
ціально-правового характеру за документами ліквідованих 
підприємств, установ та організацій», що будуть надаватися 
одним пакетом: надання довідки про заробітну плату; надання 
довідки про стаж, який дає право на пенсію за віком на пільго-
вих умовах; надання копій документів про проведення атеста-
ції робочих місць; надання копій документів про переведення 
на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем; надання 
відпусток без збереження заробітної плати.

Право на доступ до інформації є засобом конкретної ді-
яльності, спрямованої на досягнення відкритості влади, запо-
рукою прозорості та публічного процесу прийняття владних 
рішень та їх адекватного визнання суспільством.

Начальник архівного відділу 
виконкому міської ради В. ГОНТАР

виконкому, комунальних закладів, представники силових 
структур і підприємств міста, юристи та психологи спілкують-
ся телефоном із читачами та відповідають на їхні запитання, 
а найцікавіші та найгостріші теми-відповіді публікуються на 
сторінках газети.

У 2016 році тривав вихід і популярної серед криворіжців 
рубрики «Як не знаю – запитаю, а як знаю – відповім». Це своє-
рідний друкований довідник для криворіжців. Читачі газети 
отримують компетентні відповіді на безліч питань, здебільшо-
го з житлово-комунальної тематики. Рубрику формують самі ж 
криворіжці, які звертаються до редакції зі своїми проблемами.

Редакцією започатковані нові творчі рубрики: «Життя ціка-
ве», «Телегід» та «Літературна сторінка», розширено подають-
ся анонси міських подій та заходів.

Також криворіжці мають змогу ознайомитися з матеріалами 
газети на інформаційному порталі видання (www.girnyk.com.
ua). Другий рік працюють й офіційні сторінки видання в со-
ціальній мережі на Фейсбук (facebook.com/redminers) и Вкон-
такте (vk.com/girnykcomua).

Важливим медійним напрямком у 2016 році став інфор-
маційний супровід заходів з реалізації комплексної Стратегії 
розвитку Кривого Рогу, міських програм з термомодернізації 

та утеплення будівель, підтримки ОСББ, проектів «Громадський 
бюджет» та «Відкритий бюджет», спільних проектів з європей-
ськими партнерами у галузі енергозбереження, будівництва, 
транспорту, освіти, медицини, культури та промтуризму.

Розширення міжнародних зв’язків та залучення кращих єв-
ропейських практик має спрацювати на стабільний соціально-
економічний розвиток міста й підвищення якості життя криво-
ріжців та їх поінформованості.

Начальник відділу преси та інформації 
апарату міської ради та виконкому 

І. ГЕРАСИМЕНКО

Звіт про роботу управління з питань реєстрації 
виконкому міської ради

2016 рік став роком реформ у сфері надання адміністратив-
них послуг, зокрема, з напрямків державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно, юридичних осіб і фізичних осіб-під-
приємців та реєстрації місця проживання громадян. Протягом 
минулого року виконавчому комітету Криворізької міської ради 
було передано ряд повноважень від Міністерства юстиції Украї-
ни та Державної міграційної служби України.

Так, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької 
міської ради здійснює свою діяльність 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 одними з найбільш запитуваних серед 

населення. Кількість звернень у сфері державної реєстрації за 
2016 рік становить 11% від загальної кількості наданих адміні-
стративних послуг по місту.

З 05.04.2016 року органам місцевого самоврядування були 
передані повноваження від Державної міграційної служби 
України у сфері реєстрації місця проживання громадян. З метою 
максимального наближення послуг до заявників та створення 
належних умов для зручності їх отримання, дані повноважен-
ня були делеговані Криворізькою міською радою виконавчим 
комітетам районних у місті рад, які формують та ведуть реєстр 
територіальної громади міста Кривого Рогу, реєструють місце 
проживання громадян та розглядають інші питання згідно з чин-
ним законодавством України.

Послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 
є дуже популярними серед населення. Кількість наданих послуг 

відділами реєстрації місця проживання громадян виконкомів 
районних у місті рад за 2016 рік становить 103 907.

Для забезпечення належної роботи відділів реєстрації міс-
ця проживання громадян ініціативу міського голови Вілкула 
Юрія Григоровича було підтримано депутатським корпусом 
міської ради та направлено понад 7,5 млн. грн. на придбан-
ня спеціального обладнання та проведення ремонтних робіт. 
Завдяки цим коштам, у минулому році відбулось відкриття 
модернізованих офісів у Центрально-Міському, Інгулецько-
му та Саксаганському районах міста, які обладнані сучасними 
технологіями та комп’ютерним забезпеченням з метою ство-
рення комфортних умов та зручностей при отриманні меш-

канцями міста адміністративних послуг з прописки/виписки.
Крім того, відділи реєстрації місця проживання громадян впер-

ше наділені функціями щодо формування і наповнення 
реєстру територіальної громади міста Кривого Рогу. Ство-
рення і ведення цього реєстру є дуже важливим, оскільки 
він є основою Державного реєстру виборців та взаємодіє 
з Єдиним державним демографічним реєстром.

Також актуальним питанням в минулому році стала 
видача довідок про склад сім’ї, які необхідні мешкан-
цям міста, зокрема, для призначення соціальних до-
помог. Оскільки дане питання не врегульоване на за-
конодавчому рівні, з метою забезпечення додаткових 
зручностей мешканцям міста, виконкомом міської ради 
14.09.2016 було прийнято рішення, відповідно до яко-
го за отриманням таких довідок можна звернутись до 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
житлових кооперативів, житлово-будівельних коопе-
ративів, відповідних підприємств (організацій), що об-
слуговують житлові будинки (у тому числі гуртожитки), 
органів самоорганізації населення.

Повноваження з реєстрації нерухомості та бізнесу були отри-
мані виконкомом міської ради від Міністерства юстиції України 
у травні 2016 року.

Незважаючи на розгалуженість суб’єктів, які надають послуги 
у сфері державної реєстрації (міськвиконком, нотаріуси, акреди-
товані суб’єкти), більшість громадян все ж таки звертається для 
вирішення зазначених питань до органів місцевого самовряду-
вання. Частина звернень до управління з питань реєстрації та 
центру адміністративних послуг перевищує 80% загальної кіль-
кості послуг, наданих різними суб’єктами державної реєстрації.

Офіційно
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Звіт про роботу відділу з питань державного  
архітектурно-будівельного контролю  

виконкому міської ради
З метою забезпечення виконання повноважень органів міс-

цевого самоврядування у сфері державного архітектурно-буді-
вельного контролю, у зв’язку з ухваленням Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децен-
тралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного конт-
ролю та удосконаленням містобудівного законодавства», керую-
чись Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 
року №671 «Про деякі питання діяльності органів державного 
архітектурно-будівельного контролю», Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» було прийнято рішення Кри-
ворізької міської ради від 21.10.2015 року №4053 «Про затвер-
дження Положення про відділ з питань державного архітектурно-
будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради».

Відділ з питань державного архітектурно-будівельного конт-
ролю виконкому Криворізької міської ради (надалі – відділ) 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, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України та Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції України, рішеннями міської ради та її виконав-
чого комітету, розпорядженнями міського голови, настановами з 
якості та інформаційної безпеки, Регламентами Криворізької 
міської ради та виконавчого комітету Криворізької міської ради, 
іншими нормативно-правовими актами та Положенням про від-
діл.

11 серпня 2016 року Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України до відділу були передані повноваження 

щодо здійснення дозвільно-реєстраційних функцій у сфері місто- 
будування та здійснення заходів державного архітектурно-бу-
дівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у 
сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних 
стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх 
рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудуван-
ня, проектної документації щодо об’єктів, розташованих на тери-
торії міста Кривого Рогу.

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 законодав-
ства під час планування та забудови територій та невиконанням 
законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного 
архітектурно-будівельного контролю.

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.

Прийом та видача документів дозвільного та декларативного 
характеру здійснюються відділом виключно через Центр адміні-
стративних послуг «ВІЗА».

Кожного понеділка і середи в приміщені ЦАП «ВІЗА» спеціа-
лісти відділу здійснюють консультації громадян та суб’єктів гос-
подарювання міста з питань заповнення документів дозвільного 
та декларативного характеру та надають роз’яснення з питань 
чинного законодавства.

Після передачі повноважень до відділу було подано 940 до-
кументів дозвільного 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 за-
значених документів, зареєстровано – 515 документів, відмов 
за різними причинами – 27 звернень.

Також відділом було проведено:
– планових перевірок – 2 шт.,
– позапланових перевірок – 50 шт.
Видано приписів про усунення порушення вимог законодав-

ства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, держав-
них стандартів і правил – 25 шт.

Накладено штрафів:
 – про адміністративні правопорушення на суму 65 450 грн.,
 – правопорушення у сфері містобудівної діяльності на суму 

538 450 грн.
У 2016 році до відділу надійшло 107 звернень від суб’єктів 

господарювання та громадян. У числі звернень, що надійшли на 
розгляд від керівництва виконкому міської ради, письмових – 42 
звернення, заяв від державної установи «Урядовий контактний 
центр» надійшло – 6 звернень, від контакт-центру «Гаряча лінія го-
лови облдержадміністрації» – 28 звернень, на портал «Криворізь-
кий ресурсний центр» – 2 звернення, інформаційних запитів – 7, на 
особистому прийомі начальника відділу отримано 22 звернення.

Начальник відділу з питань  
державного архітектурно-будівельного контролю  

виконкому міської ради І. ЛИСЕНКО

Звіт про роботу відділу внутрішнього аудиту апарату  
міської ради і виконкому

Відділ внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконкому 
був утворений на виконання постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 28 вересня 2011 р. №1001 «Деякі питання утворення 
структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення 
такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах ви-
конавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних уста-
новах, які належать до сфери управління міністерств, інших цен-
тральних 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).

Відділ почав функціонувати з квітня 2016 року, до липня 
цього ж року проходив організаційне становлення. Відділом 
відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 28 верес-
ня 2011 р. №1001, Стандартів внутрішнього аудиту, Положення 
про відділ з метою організації та проведення внутрішніх ауди-
тів розроблено Порядок планування та проведення внутрішніх 
аудитів, документування, реалізації їх результатів у виконкомі 
міської ради, який затверджений рішенням виконкому Криво-
різької міської ради від 12.10.2016 №441.

 Організація роботи відділу внутрішнього аудиту апарату 
міської ради і виконкому здійснюється відповідно до піврічних 
планів роботи .

 Відділ забезпечує належне функціонування й розвиток у ви-
конкомі Криворізької міської ради систем управління якістю та 
керування інформаційною безпекою відповідно до вимог ДСТУ 
ISO 9001:2009, ДСТУ ISO/IEC 27001:2010, організовує та про-

водить внутрішні аудити, аудити систем управління якістю та 
керування інформаційною безпекою у відділах, управліннях 
інших виконавчих органах міської ради. За період роботи спе-
ціалістами відділу було виявлено порушень на суму 3139,2 тис. 
грн., а саме: порушення, що призвели до втрат (збитків), – 1419,3 
тис. грн., недоотримано фінансових ресурсів – 23,3 тис. грн., по-
рушення, що не призвели до втрат (збитків), – 1696,6 тис. грн. 
Вжитими заходами усунено фінансових порушень на загальну 
суму – 2880,2 тис. грн, залишок не усунутих порушень складає – 
259,0 тис. грн. Робота щодо повного 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 2016 
році, відділом внутрішнього аудиту були проведені аудити у 22-х 
підрозділах виконкому, у ході чого підлягали перевірці питання 
управління документообігом, здійснення контролю за процеса-
ми, наданням послуг, оцінка ризиків, забезпечення впевненості 
в тому, що здійснення управління процесами у відділах, управ-
ліннях та інших виконавчих органах міської ради відповідають 
обов’язковим вимогам, перевірка фактів того, що з боку керів-
ників уживається достатньо заходів щодо запобігання випад-
кам неякісного надання послуг, протидії корупційним загрозам  
тощо.

 Для належного забезпечення у виконкомі Криворізької місь-
кої ради функціонування й розвиток систем управління якістю 
та інформаційною безпекою відповідно до вимог ДСТУ ISO 
9001:2009, ДСТУ ISO/IEC 27001:2010 у відділах, управліннях, 

інших виконавчих органах міської ради розроблено та викорис-
товуються в роботі методики основних процесів (розроблено 
понад 600 методик). Визначено посадових осіб, відповідальних 
за забезпечення функціонування систем управління якістю та 
інформаційною безпекою.

 Органом сертифікації ДП «Кривбасстандартметрологія» 
згідно з планом у жовтні 2016 року у виконкомі Криворізької 
міської ради відбувся наглядовий аудит на відповідність сис-
тем вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO/IEC 27001:2010. За 
результатами наглядового аудиту, системи у виконкомі 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 
«Кривбасстандартметрології».

 Для подальшого розвитку та належного функціонування у 
виконкомі Криворізької міської ради систем управління якістю 
та керування інформаційною безпекою відповідно до вимог 
ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO/IEC 27001:2010 заплановано 
проведення тренінгів, навчальних семінарів з метою постійного 
вдосконалення та забезпечення ефективного функціонування 
впроваджених систем.

Начальник відділу внутрішнього аудиту  
апарату міської ради і виконкому  Р. КАЧАН

Так, у 2016 році в управлінні з питань реєстрації було нада-
но 23 937 послуг. Такий показник свідчить про високий рівень 
довіри мешканців міста до органів місцевого самоврядування. 
Кількість звернень громадян має стійку динаміку зростання.

Також у минулому році було завершено передачу від Кри-
ворізького міського управління юстиції на зберігання до архіву 
управління з питань реєстрації реєстраційних справ у кількості 
– 134 318. З них: у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно – 56 679; у сфері державної реєстрації юри-
дичних осіб і фізичних осіб-підприємців – 77 639.

Основними заходами, реалізованими у 2016 році, є:
– підвищення доступності надання адміністративних послуг у 

сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;

– надання адміністративних послуг через портал 
державних послуг iGov з питань реєстрації бізнесу, міс-
ця проживання;

– запровадження пілотних проектів у сфері надання 
адміністративних, інших публічних послуг.

Кривий Ріг традиційно є флагманом реформ в об-
ласті. 14.09.2016 року рішенням виконкому міської 
ради затверджено Заходи щодо підвищення рівня 
клієнтоцентричності Центру адміністративних послуг 
«Віза» та його послуг серед громадян, суб’єктів госпо-
дарювання, органів самоорганізації населення, громад-
ських організацій тощо міста Кривого Рогу, серед яких і 
надання адміністративних, інших публічних послуг «од-
ним пакетом» за рейтинговими життєвими ситуаціями.

За результатами проведеного опитування мешкан-
ців міста було встановлено, що одними з найбільш 
запитуваних послуг є ті, які пов’язані з реєстрацією 

новонародженої дитини. Поява дитини на світ – завжди ра-
дість для батьків, однак часто така подія супроводжується кло-
потами, пов’язаними з відвідуванням різноманітних організа-
цій та установ. На виконання доручення міського голови було 
розроблено пілотний проект надання послуг «одним пакетом» 
стосовно оформлення народження дитини.

30.11.2016 року з метою реалізації зазначеного пілоту Кри-
ворізьким міським головою Вілкулом Юрієм Григоровичем було 
підписано Меморандум з Головним територіальним управлін-
ням юстиції у Дніпропетровській області про взаємодію у сфері 
надання якісних адміністративних, інших публічних послуг меш-
канцям міста Кривого Рогу.

Управлінням з питань реєстрації організовано якісну роботу з 
надання адміністративних, інших публічних послуг одним паке-

том за «життєвою ситуацією «Народження дитини» відповідно 
до підписаного Меморандуму та затверджених інформаційних і 
технологічних карток. Робота з реалізації положень Меморанду-
му буде продовжена і в 2017 році.

Одним із пріоритетів діяльності минулого року було забезпе-
чення відкритості та прозорості надання адміністративних послуг. 
Для його реалізації авторським колективом управління з питань 
реєстрації виконкому Криворізької міської ради було підготовле-
но та видано за кошти міського бюджету посібник «Реєстрація у  
м. Кривому Розі», який містить матеріали інформаційно-ознайом-
чого характеру та розповсюджується безкоштовно.

2017 рік має стати роком клієнтоорієнтованості, з цією ме-
тою у 2016 році було розроблено Програму розвитку нових 
технологій муніципального менеджменту в Центрі адміністра-
тивних послуг та його територіальних підрозділах на 2017-2019 
роки та Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу на пері-
од до 2025 року, серед стратегічних та оперативних цілей якого 
є «Ефективне відкрите міське врядування» та «Доступні і якісні 
публічні послуги».

Враховуючи наведене, управлінням з питань реєстрації ви-
конкому Криворізької міської ради на 2017 рік заплановано:

– продовжити роботу щодо ефективного впровадження ре-
форми адміністративних послуг;

– максимально наблизити адміністративні послуги до на-
селення шляхом удосконалення муніципального менеджменту, 
упровадження нових технологій та інструментів електронного 
урядування;

– підвищити доступність та комфортність надання адміні-
стративних послуг тощо.

Начальник управління з питань реєстрації  
виконкому міської ради Т. ЗАКЛЕЦЬКА

Офіційно
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Примітка:
* Дані щодо кількості платників податку формуються на підставі ін-

формацій податкових інспекцій міста. У період проведення повторного 
відстеження податковими інспекціями були уточнені показники кіль-
кості платників, що застосовувалися в базовому періоді. Тому показник 
базового періоду змінено з 695 на 1163 платники.

Кількість платників податку має тенденцію до зростання.
Збільшення надходжень від сплати податку у порівнянні повторно-

го періоду у поточному році з аналогічним повторному періоду у по-
передньому році на 689,5 тис. грн. пояснюється зростанням розміру 
мінімальної заробітної плати (на 01.01.2016 – 1378 грн., на 01.01.2015 
– 1218 грн.).

У порівнянні повторного періоду з базовим періодом, надходження 
майже на рівні базового періоду. Зменшення надходжень за даними 

ОДПІ міста пояснюється наявністю у юридичних осіб податкової забор-
гованості зі сплати податку, що пов’язано з їх ліквідацією.

** У вищезазначеній таблиці якісні показники визначались за 6-баль-
ною системою оцінки, де: 6 балів – досягнуто у високій мірі результат 
якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100% результат якісного по-
казника, 4 бали – досягнуто на 75% результат якісного показника, 3 ба-
ли – досягнуто на 50% результат якісного показника, 2 бали – досягнуто 
на 25% результат якісного показника, 1 бал – практично не досягнуто.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступе-
ня досягнення визначених цілей.

З прийняттям регуляторного акта – рішення міської ради від 
24.06.2015 №3706 «Про встановлення ставок податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, у місті Кривому Розі» в місті 
встановлено прийнятні розміри ставок податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, згідно з діючою законодавчою ба-
зою.

За результатами заходів з відстеження регуляторного акта та вра-
ховуючи підсумки громадських слухань, які відбулися 24.01.2017, ви-
значено ставки в рішенні залишити без змін та те, що рішення розроб- 
лено згідно з нормами чинного законодавства, забезпечує баланс 
інтересів суб‘єктів господарювання, громадян та держави.

Голова постійної комісії міської ради 
з питань планування бюджету та економіки  

О.В. КЛІМІН
Голова постійної комісії міської ради 

 з питань регуляторної політики та підприємництва  
К.Г. ШАПОВАЛОВА

(Закінчення на 32 стор.)

(Закінчення. Початок на 2 стор.)

На публічне ознайомлення виноситься звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 24.06.2015 №3727 «Про встановлення ставок 
земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за землю на території міста Кривого Рогу», який затверджено постійними комісіями міської ради з питань земельних відносин, 
містобудування, комунальної власності міста та з питань планування бюджету та економіки.

Звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради 
від 24.06.2015 №3727 «Про встановлення ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг 
зі сплати за землю на території міста Кривого Рогу»

1. Назва регуляторного акта, результативність якого відсте-
жується: рішення Криворізької міської ради від 24.06.2015 №3727 
«Про встановлення ставок земельного податку, розміру орендної 
плати та пільг зі сплати за землю на території міста Кривого Рогу».

2. Виконавець заходів з відстеження: управління містобуду-
вання, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької 
міської ради.

3. Строк виконання заходів із відстеження: з 01.01.2017 по 
01.02.2017.

4. Цілі прийняття регуляторного акта: рішення Криворізької 
міської ради від 24.06.2015 №3727 «Про встановлення ставок зе-
мельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за зем-
лю на території міста Кривого Рогу» прийнято з метою встановлення 
ставок земельного податку, розмірів орендної плати та пільг зі спла-
ти за користування земельними ділянками міста.

5. Тип відстеження: повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження регуляторного 

акта.
 Результативність відстеження дії регуляторного акта здійснюєть-

ся на підставі статистичних даних муніципальної бази даних обліку і 
проводиться за такі періоди:

– повторний період відстеження з 01.07.2016 до 01.01.2017;
– базовий період відстеження з 01.01.2016 до 01.07.2016;
– аналогічний повторному з 01.07.2015 до 01.01.2016.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних.
Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюва-

лося на підставі статистичних даних муніципальної бази даних обліку 
землекористування у м. Кривому Розі шляхом підрахунку кількості 
оформлених договорів оренди землі, додаткових угод до них та об-
сягу надходжень до міського бюджету від плати за землю при прак-
тичному застосуванні ставок земельного податку та орендної плати 
за землю від нормативної грошової оцінки землі за інформацією,  
наявною в управлінні містобудування, архітектури та земельних від-
носин виконкому Криворізької міської ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії 
регуляторного акта.

Один з кількісних показників результативності дії регуляторного 
акта – обсяг надходжень від плати за землю до міського бюджету.

Для зручності проведення порівняльного аналізу щодо надхо-
джень від плати за землю користуємось обсягом надходжень до 
міського бюджету від плати за землю при практичному застосуванні 
ставок земельного податку та орендної плати за землю від норма-
тивної грошової оцінки земельних ділянок, визначених рішенням 
міської ради від 24.06.2015 №3727 «Про встановлення ставок зе-
мельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за зем-
лю на території міста Кривого Рогу»:

– за повторний період з 01.07.2016 по 01.01.2017 надходження 
складають 431 101,8 тис. грн.;

– за базовий період з 01.01.2016 по 01.07.2016 – 420 243,1 тис. грн.;
– за період аналогічний повторному з 01.07.2015 по 01.01.2016 – 

350 401,7 тис. грн.
На підставі звернень орендарів земельних ділянок міста управ-

лінням містобудування, архітектури та земельних відносин викон-
кому Криворізької міської ради забезпечується внесення змін до 
діючих договорів оренди земельних ділянок шляхом укладання до-
даткових угод та видаються, погоджені міською радою, розрахунки 
розміру річної орендної плати, що підлягає сплаті відповідно до рі-
шення міської ради від 24.06.2015 №3727 «Про встановлення ставок 
земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за 
землю на території міста Кривого Рогу».

Між орендарями та міською радою укладені договори оренди зе-
мельних ділянок та додаткові угоди до них за періоди:

– з 01.07.2016 по 01.01.2017 – 372;
– з 01.01.2016 по 01.07.2016 – 414;
– з 01.07.2015 по 01.01.2016 – 450.
Кількість виконаних розрахунків орендної плати до діючих дого-

ворів оренди земельних ділянок, додаткових угод до них становить:
– з 01.07.2016 по 01.01.2017 – 337;
– з 01.01.2016 по 01.07.2016 – 2 287;
– з 01.07.2015 по 01.01.2016 – 230.
Як свідчить аналіз, найбільша кількість виконаних розрахунків 

розміру орендної плати за землю до діючих договорів оренди зе-
мельних ділянок, додаткових угод до них припадає на базовий пе-
ріод відстеження з 01.01.2016 по 01.07.2016. Це пов’язано з тим, що 
податкова звітність з плати за землю подається до органів державної 
фіскальної служби один раз на рік, а термін надання такої звітності 
закінчується 20 лютого, тому основну частину розрахунків розміру 
орендної плати за землю суб’єкти господарювання отримують у пер-
шому півріччі податкового періоду.
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Кількісні показники
Кількість оформлених та поновлених 
договорів оренди землі та додатко-
вих угод до них*

одиниць 372 414 450

Кількість виконаних розрахунків 
орендної плати за землю до діючих 
договорів оренди земельних ділянок, 
додаткових угод до них**

одиниць 337 2 287 230

Обсяг надходжень до міського бю-
джету від плати за землю при прак-
тичному застосуванні ставок земель-
ного податку та орендної плати від 
нормативної грошової оцінки зе-
мельних ділянок

тис.грн. 431 101,8 420 243,1 350 401,7

Якісні показники***
Фінансування програм соціально-
економічного розвитку, сфери місь-
кого господарства

бали 5 5 4

Залучення інвестицій для поліпшення 
території міста

бали 4 4 4

Економічне стимулювання ефектив-
ного та раціонального використання 
земельних ділянок, визначення їх 
ринкової вартості

бали 4 4 4

Спрямування додаткових коштів на 
здійснення програм соціально-еко-
номічного розвитку фінансування 
міського господарства

бали 4 4 4

Примітка:
* Кількість договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод до них 

зменшилась у зв’язку з закінченням терміну дії договорів оренди земельних 
ділянок по вбудованих приміщеннях у багатоквартирні житлові будинки, а 
також внаслідок подовження договорів оренди земельних ділянок сумлінним 
орендарям на більш тривалий термін.

** Кількість виконаних розрахунків орендної плати до діючих договорів 
оренди, додаткових угод до них збільшилась у зв’язку із збільшенням відповід-
них звернень орендарів земельних ділянок внаслідок введення в дію з 01.01.2016 
нової нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу та зміни ставок 
плати за землю.

*** З метою здійснення оцінювання якісних показників проведені консуль-
тації з представниками громадських організацій та міських галузевих рад 
підприємців (Ільченко В.Ф. – голова міської галузевої ради підприємців з питань 
земельних відносин, Подкопаєв О.М. – директор громадської організації «Благо-
дійний фонд Костянтина Караманиця»). Оцінка здійснена за 6-бальною систе-
мою, за якою 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника, 
5 балів – досягнуто на 100%, 4 бали – 75%, 3 бали – 50%, 2 бали – 25%, 1 бал 
– практично не досягнуто.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступе-
ня досягнення визначених цілей.

За результатами аналізу даних, необхідних для повторного від-
стеження результативності дії регуляторного акта – рішення Кри-
ворізької міської ради 24.06.2015 №3727 «Про встановлення ставок 
земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за 
землю на території міста Кривого Рогу», враховуючи висновки, ви-
словлені на громадських слуханнях 27.01.2017, у певній мірі підтвер-
джується досягнення цілей, визначених при його прийнятті.

Так, з прийняттям цього регуляторного акта в місті були створені 
умови для використання земельного ресурсу в інтересах терито-
ріальної громади міста та землекористувачів, запобігання втратам 
міського бюджету, раціонального та ефективного використання зе-
мельних ділянок, забезпечення правового врегулювання майнових 
відносин членів територіальної громади.

Встановлення розмірів ставки земельного податку й орендної 
плати за користування земельними ділянками у відсотках від нор-
мативної грошової оцінки земель міста враховує вимоги діючого по-
даткового законодавства та не суперечить акту Антимонопольного 
комітету України щодо залежності розміру обов’язкових податкових 
платежів від містобудівної цінності й напрямків господарського ви-
користання земель. При цьому всі суб’єкти господарювання знахо-
дяться в рівних економічних умовах.

У зв’язку з тим, що у м. Кривому Розі у період з 01.01.2014 до 
01.01.2016 не була затверджена технічна документація з норматив-
ної грошової оцінки землі, обчислення плати за землю здійснювало-
ся не від нормативної грошової оцінки землі, а за ставками податку 
згідно з ст. 275 Податкового кодексу України, здійснення обґрунтова-
ного порівняння обсягу надходжень до бюджету від плати за землю 
виконати неможливо, проте інші показники результативності рішен-
ня вказують на позитивний ефект від його впровадження.

За результатами здійснення заходів з повторного відстеження резуль-
тативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 24.06.2015 
№3727 встановлено, що рішення розроблено згідно з нормами чинного 
законодавства, сприяє створенню стабільного прогнозованого клімату 
для здійснення підприємницької діяльності в місті, забезпечує баланс 
інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Враховуючи результати громадського обговорення, у зв’язку із 
внесенням Законами України від 20.12.2016 №1791-VIII, 21.12.2016 
№1797-VIII з 01.01.2017 змін до Податкового кодексу України в части-
ні плати за землю, на чергове пленарне засідання сесії міської ради 
буде винесено проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.06.2015 №3727 «Про встановлення ста-
вок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за 
землю на території міста Кривого Рогу» на 2017 рік».

Голова постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 
містобудування, комунальної власності міста О. ЛЯДЕНКО

Голова постійної комісії міської ради з питань планування  
бюджету та економіки О. КЛІМІН

На публічне ознайомлення виноситься звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 24.06.2015 №3728 «Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу», який затверджено постійними комісіями міської ради з питань земельних відносин, містобудування, комунальної 
власності міста та з питань планування бюджету та економіки.

Звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради  
від 24.06.2015 №3728 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель міста Кривого Рогу»

1. Назва регуляторного акта, результативність якого відсте-
жується: рішення Криворізької міської ради від 24.06.2015 №3728 
«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель міста Кривого Рогу».

2. Виконавець заходів з відстеження: управління містобуду-
вання, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької 
міської ради.

3. Строк виконання заходів із відстеження: з 01.01.2017 по 
01.02.2017.

4. Цілі прийняття регуляторного акта: визначення розміру пла-
ти за землю у вигляді земельного податку або орендної плати за зем-
лю, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних 
ділянок відповідно до вимог Податкового кодексу України.

5. Тип відстеження: повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження регуляторного 

акта.
Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюєть-

ся на підставі статистичних даних муніципальної бази даних обліку 
землекористування у м. Кривому Розі та проводиться за такі періоди:

– повторний період відстеження з 01.07.2016 до 01.01.2017;
– базовий період відстеження з 01.01.2016 до 01.07.2016;
– аналогічний повторному з 01.07.2015 до 01.01.2016.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-

тативність, а також способи одержання даних.
Відстеження результативності дії регуляторного акта здійсню-

валося на підставі статистичних даних шляхом підрахунку обсягу 
надходжень до міського бюджету від плати за землю при практич-
ному застосуванні нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
для розрахунку земельного податку та орендної плати за землю за 
інформацією, наявною в управлінні містобудування, архітектури та 
земельних відносин виконкому Криворізької міської ради.

Очікуваними вигодами внаслідок дії даного рішення є:
– у сфері інтересів територіальної громади – економічне стиму-

лювання ефективного та раціонального використання земельних 

ділянок, визначення їх ринкової вартості; спрямування додаткових 
коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фі-
нансування міського господарства;

– у сфері інтересів суб’єктів господарювання – стабілізація розмі-
рів земельного податку та річної орендної плати за землю при укла-
данні нових і поновленні діючих договорів оренди землі; установ-
лення чіткого механізму визначення розміру річної орендної плати в 
договорах оренди земельних ділянок з урахуванням їх нормативної 
грошової оцінки;

– у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – стимулю-
вання раціонального й ефективного землекористування; залучення 
інвестицій у поліпшення території міста; розширення бази оподат-
кування за рахунок мотивації суб’єктів господарювання до оформ-
лення правовстановлюючих документів на землю; спрямування до-
даткових коштів на здійснення фінансування міського господарства 
та програм соціально-економічного розвитку.

Внаслідок дії зазначеного регуляторного акта часові виміри не 
змінюються, а додаткові витрати більшості суб’єктів господарюван-
ня не передбачаються. Разом з тим, розміри річної орендної плати 
за використання земельних ділянок для розташування об’єктів за-
лежать тільки від нормативної грошової оцінки землі.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії 
регуляторного акта.

Один з кількісних показників результативності дії регуляторного 
акта – обсяг надходжень від плати за землю до міського бюджету.

Для зручності проведення порівняльного аналізу щодо надхо-
джень від плати за землю користуємось обсягом надходжень до 
міського бюджету від плати за землю при практичному застосуванні 
нормативної грошової оцінки землі, затвердженої рішенням міської 
ради від 24.06.2015 №3728 «Про затвердження технічної документа-
ції з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу», для 
розрахунку земельного податку та орендної плати за землю:

– за повторний період з 01.07.2016 по 01.01.2017 надходження 
складають 431 101,8 тис. грн.;

– за базовий період з 01.01.2016 по 01.07.2016 – 420 243,1тис. грн.;
– за період аналогічний повторному з 01.07.2015 по 01.01.2016 – 

350 401,7 тис. грн.
Показники результативності рішення вказують на позитивний 

ефект від його впровадження.

Показник Одиниці 
виміру
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Обсяг надходжень до міського бю-
джету від плати за землю при прак-
тичному застосуванні нормативної 
грошової оцінки земель міста 

тис. грн. 431 101,8 420 243,1 350 401,7

Фінансування програм соціаль-
но-економічного розвитку, сфери 
міського господарства

бали 5 5 4

Залучення інвестицій для поліп-
шення території міста

бали 4 4 4

Економічне стимулювання ефек- 
тивного та раціонального ви-
користання земельних ділянок, ви-
значення їх ринкової вартості

бали 4 4 4

Спрямування додаткових коштів 
на здійснення програм соціально-
економічного розвитку фінансу-
вання міського господарства

бали 4 4 4

Примітка:
 * З метою здійснення оцінювання якісних показників проведені консуль-

тації з представниками громадських організацій та міських галузевих рад 
підприємців (Ільченко В.Ф. – голова міської галузевої ради підприємців з пи-
тань земельних відносин, Подкопаєв О.М. – директор громадської організації 
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