Звіт міського голови

2018

Оріхівська

міська об’єднана територіальна громада
До складу Оріхівської ОТГ входять місто Оріхів і села Нестерянка, Мирне,
Копані, Новоданилівка, Новопавлівка, Новоандріївка, Щербаки.

Територія громади складає

34,396 тис. га.
Населення громади становить

19,5 тис. чол.

Структура міської ради та апарату виконавчого комітету

До складу міської ради входить 26 депутатів, з них:

18 з міста, 8 з сільських територій
Апарат ради та виконавчого комітету:
66 чол., з них
48 працюють в місті, 18 на територіях сіл

Документообіг міської ради
та виконавчого комітету
За звітний період:
15 сесій
Прийнято 694 рішення
міської ради
7 засідань
виконкому

1334

2355

адмінпослуг з
реєстрації/зняття
з реєстрації місця
проживання

звернень
громадян

Прийнято 1064 рішень

8677
довідок про
склад сім’ї

2869 вхідної
та
2532 вихідної
кореспонденції

Соціальний захист
За звітний період

>800

• соціальних карток видано для пільгового
проїзду

>100

• матеріальної допомоги виплачено
малозабезпеченим верствам населення
тис. грн

126

• малозабезпечених осіб отримали одноразову
матеріальну допомогу

Структура закладів освіти Оріхівської міської ОТГ*
15897,0 тис. грн
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Оріхівської міської ради

9950,2 тис грн

5224,0 тис. грн

281,7 тис.грн

8

8

2

загальноосвітніх
закладів

закладів
дошкільної освіти

заклади
позашкільної освіти

*  за І квартал 2018 року

Видатки на 1 учня (за І квартал 2018р.)

Середні видатки
на 1 учня:

3% 1%
9%

6019,62 грн
в місті

4614,32 грн
в селах
87%

Заробітна плата
Харчування

Енергоносії
Інші

7424,92 грн

Видатки на 1 учня (за І квартал 2018р.)
Назва установи

Мирнянська ЗОШ I-III ст.

КілКілВидатки
ть
ть
на 1
вчит
учнів
учня, грн
елів

Середні
видатки на 1
учня:

81

14 7768,25

160

23 8162,10

Новоданилівська ЗОШ I-II с.

74

11 6580,42

в місті

Новопавлівська ЗОШ I-II с.

52

11 7188,91

4614,32 грн

Гімназія №1"Сузір"я"

701

58 4014,19

Оріхівська ЗОШ I-II с.№3

423

35 3535,22

в селах

Оріхівська ЗОШ I-II c.№5

146

22 5551,72

7424,92 грн

Оріхівський НВК №2 І-ІІІ ст.

400

41 5356,14

Нестерянська СР ЗОШ

6019,62 грн

Середня з/п в загальноосвітніх закладах
середня
з/п
Гімназія №1"Сузір"я"
6840,03
Мирнянська ЗОШ I-III ст.
5442,79
Нестерянська СР ЗОШ
5872,53
Новоданилівська ЗОШ I-II с. 5639,70
Новопавлівська ЗОШ I-II с. 5772,55
Оріхівська ЗОШ I-II с.№3
6245,82
Оріхівська ЗОШ I-II c.№5
6051,94
Оріхівський НВК №2 І-ІІІ ст. 6564,66
Назва установи

Середня з/п
вчителя:

6053,75 грн
в місті

6425,61 грн
в селах

5931,89 грн

Заклади дошкільної освіти
К-сть Видатки на 1
К-сть дітей на вихованця
груп 01.04.20 (сер. відв.),
18
грн

Назва установи

Оріхівський КДНЗ "Дюймовочка"
Оріхів.КДНЗ "Червона шапочка"
Оріхівський КДНЗ "Сонечко"
Оріхівський КДНЗ"Чебурашка"
Оріхівський КДНЗ"Калинка"
Мирненський КДНЗ "Колобок"
Нестерянський КДНЗ "Оленка"
Новопавлівський КДНЗ"Ромашка"
Новоандріївський КДНЗ

4
6
10
4
12
3
3
2
1

Середні видатки на 1 вихованця

11 954,12 грн

76
117
200
74
242
44
52
35

12082,30
11510,47
13032,62
13839,22
10942,86
13673,69
10753,64
11416,96

Перелік капітальних видатків здійснених
дошкільними закладами в 2017 році
Напрямок використання коштів
Заміна вікон та дверей в ОКДНЗ «Червона шапочка» м.
Оріхів Оріхівського району Запорізької області капітальний ремонт
Заміна вікон та дверей в ОКДНЗ «Чебурашка» м. Оріхів
Оріхівського району Запорізької області - капітальний
ремонт
Заміна вікон та дверей в ОКДНЗ «Калинка» м. Оріхів
Оріхівського району Запорізької області - капітальний
ремонт
Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу будівлі
ОКДНЗ «Червона шапочка» м.Оріхів вул. Марії Сокіл
28а Запорізької області
Всього:

Сума, тис.
грн

430,022

286,116

935,25

291,834
1943,224

Охорона здоров’я Оріхівської міської ОТГ
Структура КЗ «ЦПМСД»
та кількість обслуговуючого населення
Оріхівська АЗПСМ (15009 чол.);
Нестерянська АЗПСМ (1530 чол.),
із них Копанівський ФП – 407 чол.;
Новоандріївська АЗПСМ (1185 чол.),
із них Новопавлівський ФП – 595 чол.;
Новоданилівська АЗПСМ – 881 чол.;

Мирнянська АЗПСМ – 741 чол.

Охорона здоров’я

Кількість
працівників

82 од.

Середня з/п
працівника

4818,1 грн

Видатки за І
півріччя
4869,2
тис.грн

Структура відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини виконавчого комітету
Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини виконавчого
комітету

7 клубних

9 бібліотечних

2 мистецькі

закладів

закладів

школи

бюджет:

бюджет:

бюджет:

5092,6 тис. грн

1553,9 тис. грн

2785,9 тис. грн

Загальний бюджет галузі складає:

10623,2 тис. грн

1 музей
бюджет:

282,3 тис. грн

Результати роботи за 5 місяців 2018 року
Масові заходи

Клубні заклади

122

Обслуговано 37210
чоловік

Бібліотечні заклади

38

Обслуговано 4770
читачів

Платні послуги
8203,00 грн.

Музей

18

Обслуговано 2000
відвідувачів

Платні послуги
245,00 грн.

Мистецькі школи

10

Обслуговано 600
учасників заходів

Платні послуги
94170,00 грн.

Конкурси, фестивалі

3 міжнародних

2 всеукраїнських

Платні послуги
34871,00 грн.

8 обласних

Фінансові показники роботи відділу земельних відносин
Станом на 31.05.2018 до бюджету Оріхівської міської ради надійшло:
• сплати за
земельний податок
з юридичних осіб,
що становить
101,8% до плану

• сплати орендної
плати з юридичних
осіб, що становить
101,48% до плану

• сплати орендної
плати з фізичних
осіб, що становить
133,0% до плану;

1490

1431

572

тис. грн.

тис. грн

тис. грн

• сплати за
земельний
податок з фізичних
осіб, що становить
99,76% до плану

40
тис. грн

• сплати за
користування
цілісним
майновим
комплексом та
іншим майном, що
перебуває в комній власності

153

тис. грн

Земельні відносини, охорона навколишнього середовища та
комунальна власність
Спеціалістами відділу земельних відносин, охорони навколишнього
середовища та комунальної власності виконавчого комітету Оріхівської
міської ради з початку 2018 року розглянуто 154 листа - звернення по
земельним питанням, в. т.ч.:
щодо оренди земельних
ділянок –
14 шт.

щодо укладання
договору відшкодування
збитків за користування
земельними ділянками
– 12 шт.

щодо земельних спорів
між землекористувачами
щодо меж земельних
ділянок –
2 шт.

щодо приватизації
земельних ділянок –
126 шт.

Земельні відносини, охорона навколишнього середовища та
комунальна власність
У 2018 році планується продаж 6 земельних ділянок на суму 391 тис.грн
Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Оріхова, які
підлягають відчуженню у 2018 році
№
1

Назва об’єкта

Місце розташування
м. Оріхів, вул. Героїв Крут, 31б

4
5
6

Нежитлова будівля колишньої
котельні
9/25 частини нежитлової будівлі,
шахового клубу
Вбудоване приміщення (кім. №1-3
1-4, 1-7, 1-7а), що складає 23/100
частини будівлі ательє літ. «А»
Нежитлова будівля
Нежитлова будівля
Комплекс будівель та споруд

7

Нежитлова будівля

м. Оріхів, вул. Шевченка 23

8
9

Нежитлове приміщення
Складські приміщення

м. Оріхів, вул. Запорізька, 59
м. Оріхів, вул.Травнева,138а

2
3

Запорізька обл., Оріхівський район, м. Оріхів, вул.
Гоголя, будинок 18
Запорізька обл., Оріхівський район, м. Оріхів, вул.
Запорізька буд. 59
м. Оріхів, вул. Гоголя, 7 (будівля готелю «Райдуга»)
м. Оріхів, вул. Академіка Вернандського, 67а
м. Оріхів, вул. Йогана Янцена, 23/1

Триває робота над розробкою містобудівної документації плану
зонування та Генерального плану міста. Загальна сума 521 тис.грн (за
рахунок коштів інфраструктурної субвенції).
Проект нового генерального плану потребує громадського обговорення.
Етапи виконання:
1. Розробка топографічного плану.
2. Розробка плану зонування та генерального плану:
- Напрямок цивільного захисту;
- Історико-архітектурний опорний план;
- Розробка графічної частини.
3. Проведення експертизи.
Планується завершити роботи до кінця 2018 року.

Утримання водопровідно-каналізаційного
господарства Оріхівської міської ОТГ

Водопровідно – каналізаційне господарство
міста Оріхова складає:
Водопостачання :
•
•
•
•

Протяжність водопровідних мереж – 68км,
Артезіанські глибинні свердловини – 19,
Водопровідні насосні станції – 1,
Міські резервуари – 6

Водовідведення:
•
•
•
•
•

протяжність центрального колектору – 2,8 км,
вуличних каналізаційних мереж – 5,5 км,
внутрішньоквартальних та внутрішньодворових – 4,2 км.
КНС –3, потужність 3,3тис.м3/добу
КОС –1, потужність 3,3 тис.м3/добу
Виконавець послуг з постачання холодної води та водовідвдення на території міста
Оріхова – КП “Оріхівський водоканал” Оріхівської міської ради

•

село Мирне - розташовано 5 артезіанських свердловин, 2 з них робочі,
резервуар чистої води об’ємом 260 м3, протяжність водоводів складає 6 км,
протяжність каналізаційних мереж 6 км

•

село Нестерянка - розташовано 2 артезіанські свердловини, 2 резервуара по
100 м куб., протяжність водоводу 12 км, протяжність каналізаційних мереж 7
км

•

село Новопавлівка –2 артезіанські свердловини, протяжність водоводу 2 км

•

село Новоданилівка - 3 артезіанські свердловини, з них 1 робоча, 1 1
резервна, 1 непрацююча, загальна протяжність водопровідних мереж 5,86 км

•

село Новоандріївка - 2 артезіанські свердловини, протяжність діючого
водоводу 0,4 км

Виконавець послуг з постачання холодної води та водовідведення сіл
Мирне, Нестерянка, Новоданилівка, Новопавлівка, Новоандріївка КП“Нестерянський комунальник” Оріхівської міської ради

Протягом звітного періоду виконано:
•

Капітальний ремонт свердловини № 4 у м.Оріхові Запорізької області –
591700 грн., виконавець ПП «Агроводресурс».

•

Капітальний ремонт КТП 9/657 у м.Оріхів - 88232 гривень, виконавець ТОВ
«Орпроменерго»

•

Капітальний ремонт ЗТП 11-13/59 у м.Оріхів - 30100гривень, виконавець
ТОВ «Орпроменерго»

•

Гідродинамічне очищення міської каналізації – 156979,93 гривень,
виконавець ТОВ «Маргарет Вест»

•

Капітальний ремонт водопроводу від свердловини до башти Рожновського із
встановленням насосного обладнання в с. Новоандріївка Оріхівського району
Запорізької області – 287370 гривень, за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій, виконавець ТОВ
«Макстрой»

•

Заміна водопроводу по вул.Патріотична с.Нестерянка на п/е труби 600 м –
20000 грн., виконавець КП«Нестерянський комунальник»

•

Закольцовка водопроводу по вул. Олімпійська вул.Ювілейна с.Нестерянка –
6000 грн., виконавець КП«Нестерянський комунальник»

Заміна насосу ЕЦВ 8-16-140 та поточний ремонт артсвердловині №4 с.Мирне –
26000 грн., виконавець КП«Нестерянський комунальник»


Поточний ремонт водопровідної мережі до башні Рожновського с.Мирне виконавець КП «Нестерянський комунальник»


Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Гоголя (від перехрестя вулиці
Запорізької до будинку №19) у м. Оріхові Запорізької області - 1 849 159,000 грн.,
замовник Управління капітального будівництва ЗОДА за рахунок співфінансування
обласного та міського бюджетів


Розпочаті роботи на об’єктах за рахунок співфінансування обласного та міського
бюджетів:


- Реконструкція КНС №2 у м.Оріхів Запорізької області - 580 337,000 гривень,
замовник Управління капітального будівництва ЗОДА за рахунок співфінансування
обласного та міського бюджетів

- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гетьмана Сагайдачного (від вул.
Таврійська до пров. Робочого) у м.Оріхів Запорізької області - 611548 гривень, за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, замовник КП
«Оріхівський водоканал», виконавець ПП «Сантехсервіс»

ПЛАНУЄТЬСЯ
проведення таких заходів протягом 2018 року:
Капітальний ремонт водопроводу від станції другого підйому до житлового будинку №49
по вул. Лесі Українки у м.Оріхів запорізької області;
Капітальний ремонт водопроводу ДУ 150 по вулиці Академіка Вернадського (від
пологового будинку до вулиці Миру) у м.Оріхів Запорізької області;
Капітальний ремонт артезіанської свердловини № 16 для водозабезпечення південносхідної частини м.Оріхів Запорізької області;
Капітальний ремонт водопроводу від розподільчої станції до житлових будинків №45-41
по вул. Лесі Українки у м.Оріхів Запорізької області;
Ремонт свердловини №3 с.Мирне, заміна насосу на новий ЕЦВ 8-16-140, заміна колони
підйому води труба ду 50х3,0 120м
З’єднання (закольцовка) старого і нового водогону вул.Космічна вул.Степна с.Мирне
Під’єднання башні Рожновського до водогону по вул.Яссана с.Мирне
Капітальний ремонт зовнішніх мереж водогону по вул. Гвардійській, Шкільній, Вишневій,
Комсомольській в с.Нестерянка Оріхівського району Запорізької області
Капітальний ремонт каналізаційної мережі с.Мирне, с.Нестерянка

Утримання та розвиток дорожньотранспортного господарства
Дорожньо-транспортне господарство Оріхівської міської ОТГ складає:
Назва населеного пункту

Загальна протяжність доріг населених
пунктів, км
всього

у т.ч. з твердим
покриттям

м.Оріхів

83,27

67,59

с. Нестерянка

9,3

9,3

с.Новоандріївка

12,0

10

с.Щербаки

2,0

0,12

с.Новопавлівка

19,6

16,5

с.Новоданилівка

8,5

4,13

с. Мирне

7,9

7,9

с.Копані

8,4

7,0

Всього

150,97

122,54

відсоток у розрізі по населеним пунктам :
с. Мирне
с.Новоданилівка 5%
6%

с.Копані
6%

с.Новопавлівка
13%
с.Щербаки
1%
с.Новоандріївка
8% с. Нестерянка

м.Оріхів
55%

6%

відсоток у розрізі типу
дорожнього покриття :

з твердим
покриттям
у т.ч.
45%

всього
Загальна
протяжність
доріг
населених
пунктів, км
55%

протягом звітного періоду виконано:
№ Найменування об'єкту
п/
п

Касові
видатки
за станом
на 01.01.2018,
грн.

Об'єм
виконаних
робіт, кв.м.

1

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вулиці
Академіка Вернадського (колишня Тімірязєва) (від
будинку №1 до роддому) в м.Оріхів Запорізької області
(І, ІІ пусковий комплекс)

1012,235

2 009,60

2

Поточний ремонт автомобільної дороги по вулиці
Шевченка (від вул.Запорізької до вул.Покровської) у
м.Оріхів Запорізької області

149,447

421,00

3

Поточний ремонт автомобільної дороги по вулиці Марії
Сокіл (від вул.Покровської до вул.Й.Янцена) у м.Оріхів
Запорізької області

119,106

295,00

4

Поточний ремонт автомобільної дороги по вулиці Івана
Мазепи (від вул.Шевченка до вул.Травневої) у м.Оріхів
Запорізької області

199,600

544,17

6

Поточний ремонт автомобільної дороги по вулиці
Йогана Янцена (від вул.Марії Сокіл до вул.Миру) у
м.Оріхів Запорізької області

120,644

345,00

7

Поточний ремонт автомобільної дороги по
вулиці Йогана Янцена (від вул.Травневої до
вул.Шевченка ) у м.Оріхів Запорізької області

8

Поточний ремонт автомобільної дороги по
вулиці Миру (від вул.Запорізької до
Покровської) у м.Оріхів Запорізької області

74,284

205

9

Поточний ремонт автомобільної дороги по
вулиці Миру (від вул.Академіка
Вернадського до Івана Мазепи) у м.Оріхів
Запорізької області

110,025

274

10

Встановлення технічних засобів організації
дорожнього руху (пристрої примусового
зниження швидкості транспортних засобів )
на автомобільній дорозі по вулиці Гоголя
(перехрестя з вулицями Академіка
Вернадського, Лукашевича) у м.Оріхові
Запорізької області

12,515

11

Встановлення дорожніх знаків на вулицях та
провулках міста Оріхова Запорізької області

2,700

12

Всього:



139,295

1939,851

396,00

4489,77

Ремонт доріг загального користування місцевого
значення – ліквідація ямковості





Протяжність доріг – 54,8км
Передбачено на ремонт та утримання 3,112 млн грн, в т.ч.:
- ліквідація ямковості на дорогах 1,867 млн грн (60%)
- утримання доріг – 1,245 млн грн (40%)

Роботи по ліквідації ямковості будуть здійснюватись за графіком у
липні-серпні 2018 року
 О 081349 Оріхів-Мирне-Молочанськ – 350 тис грн
 О 081346 Оріхів – Новопавлівка – Юрківка – 150 тис грн
 С 081301 Нестерянка – Копані – 380 тис грн
 О 081348 /Н-08/ - Новоандріївка - /Т-04-08/ - 220 тис грн
 С 081314 Новопавлівка – Новоандріївка - 180 тис грн

Створено дорожню бригаду при КП “Благоустрій”
Протягом звітного періоду
бригадою виконано:
Поточний ремонт тротуарної
доріжки по вул.Запорізькій від
вул.Правди до гімназії «Сузір’я»
на суму 24,310 тис.грн.

поточний (ямковий) ремонт : тротуарних доріжок по вулиці Покровській
(біля музею), вул.Г.Крут (біля гімназії «Сузір’я»), вул.Покровська,69, 64, 6266(двір), Й.Янцена 41, Приходько,20, Соборна ,60 Травнева,134,
вул.Покровська (в районі ЗОШ№3), вул.Покровська – Миру (перехрестя),
перехрестя вул.Правди- Покровська, вул.Покровська (тротуарна доріжка біля
магазинів), вул.Приходько (залізничний міст), вул.Л.Українки,49, вул.Гоголя,
пров. Гоголя - Й.Янцена, територія біля маг «АТБ» , вул.Миру- Покровська
біля СШ №3, вул. Покровська (навпроти «Укртелекому»)– всього 787,6
кв.м.

ГРОМАДСЬКІ
РОБОТИ
До участі у благоустрою території
громади залучалися підсобні
працівники за направленням
Оріхівської районної філії
“Запорізький ОЦЗ”

Протягом 2017 року:
м.Оріхів – 4 чоловіки, оплачено з міського бюджету
19,940 тис.грн.
с.Новопавлівка – 2 чоловіки, оплачено з сільського
бюджету 23,6 тис.грн.
с.Новоданилівка – 1 чоловік, оплачено з сільського
бюджету 5,669 тис.грн.
Січень – травень 2018 року
4 чоловіки, оплачено з міського бюджету 11,752 тис.грн.

Протягом звітного періоду виконано:
За рахунок долеучасті підприємців (власників об’єктів
нерухомості) виконано укладання тротуарною плиткою
тротуарних доріжок по вулиці Покровській (обидві сторони).
Грейдерування та підсипка шлаком фракції 0-40 підсипки вулиць
та провулків міста – використано 324,78 т. шлаку,
Нанесення розмітки пішохідних переходів двічі на рік - 20шт
За сприяння міської ради розпочато ТОВ «АвтомагістральПівдень» поточний середній ремонт ділянки автомобільної
дороги Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь км 58+619 – км83+600,
що проходить по вулицях Запорізькій, Овчаренка у м.Оріхів,
с.Новоданилівка.

Вуличне освітлення
Встановлені нові світлодіодні
світлофори на перехресті вулиці
Запорізької та вул.Миру - пішохідні
світлодіодні світлофори П1.1-АТ,
дорожні світлодіодні світлофори Т1.1АТ та контролер дорожній ДКІІ-00-АТ.
Загальна вартість всього комплекту
становить 129848,40грн. Придбані
супутні матеріали, необхідні для їх
встановлення на суму 4150грн. .
За зверненням громадян проведені нові
електромережі: вул.Героїв АТО,
Шовкова, пров. А.Вернадського, вул.
І.Мазепи, пров. Тупіковий,
вул.Таврійська, вул. Г.Сагайдачного від
№1 до №10.
Замінено на енергозберігаючі до 700
ламп ліхтарів вуличного освітлення.

Озеленення
Продовжено
упорядкування
рекреаційної
зони
по
вул.Покровській
у
м.Оріхові:
розробка
ґрунту
мотоблоком,
засаджено 600 кв.м газонною
травою,
закладені
клумби,
висаджені квіти та хвойники.
Минулої осені висаджено вже близько
150 дерев (Туя Смарагд, Ялівець
Козацький, Blue Chip), 100 декоративних
чагарників (Керія Японська, Кизильник
горизонтальний та інші), та близько
1000 тюльпанів на вулицях Йогана
Янцена, Миру, клумби біля
райдержадміністрації, автовокзалу,
міської ради, біля дитячого майданчика
в парку Шевченка, біля районного
будинку культури, алея по вулиці
Покровській.

Постійно здійснюється утримання 60
тис.кв.м. території загального
користування

Надано
допомогу у озелененні

по територіям:







Багаторічні зелені насадження –
с.Нестерянка, с.Мирне, заклади освіти
громади – 500 шт.
Однорічні зелені насадження - заклади освіти
міста – 800 шт.
Дерева, кущі – с.Новоданилівка (ялівець
Козацький- 12 шт., айлант – 30 шт.)

ПЛАНУЄТЬСЯ
проведення таких заходів протягом 2018 року:


Проведення ямкового ремонту дорожнього покриття вулиці та
провулків міста Оріхова (М.Сокіл, Миру, Г.Сагайдачного, Покровська,
Правди, Л.Українки, Й.Янцена, Запорізька)



Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації,
проведення державної експертизи на капітальний ремонт доріг



Будівництво нової електролінії вуличного освітлення у парку
ім.Т.Г.Шевченка у м.Оріхові Запорізької області









Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на території
с.Нестерянка Оріхівського району Запорізької області вулиця Сергія
Падалко, вулиця Центральна, вулиця Ювілейна, вулиця Олімпійська,
вулиця Миру від КТП -47/283
Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Хрусталькова
№164,2-99, вул. Першотравнева №3-29 від КТП-9/204 с. Новоданилівка
Оріхівського району, Запорізької області
Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Хрусталькова
№101-130 від КТП-9/208 с. Новоданилівка, Оріхівського району,
Запорізької області
Розробляється проектна документація на реконструкцію мереж
вуличного освітлення в селах Копані, Новоандріївка, Новопавлівка.

Житловий фонд громади має такі
показники:
№
з/п

Населений пункт

Багатоквартирні житлові
будинки

Житлові будинки приватного
сектору

одиниць

Загальна
площа, кв.м.

одиниць

Загальна
площа, кв.м.

1

Оріхів

59

128674,6

4100

328700

2

Копані

0

0

202

11254

3

Мирне

53

10688

131

10195

4

Нестерянка

17

15837

240

15600

5

Новоданилівка

0

0

403

19932

6

Новоандріївка

0

0

256

15449

7

Щербаки

0

0

45

2668

8

Новопавлівка

0

0

333

16443

Всього

129

155199,6

5710

420241

Протягом звітного періоду виконано:












капітальний ремонт енергозабезпечення житлових будинків з
виділенням комунального навантаження у багатоквартирних житлових
будинках по вулиці Лесі Українки,45,47, 47а,49,51,53,55,57, 99
вул..Богдана Хмельницького,35. Фінансування цих проектів
здійснювалися за кошти міського бюджету, всього у сумі 371 тис.грн.
Капітальний ремонт покрівлі у багатоквартирному житловому будинку
по вулиці Гетьмана Сагайдачного,128а у м.Оріхові Запорізької області
на суму 135,6 тис.грн., виконавець робіт ПП «Сантехсервіс»
придбання багатофункціональних електролічильників для мешканців
багатоквартирних житлових будинків – 106 штук на суму 207,3
гривень, виконавець ФОП Оберемок С.Г.
Ремонт енергозабезпечення (встановлення повітряного
високовольтного кабелю) вул..Л.Українки, 53 – 22,4 тис.грн.
виконавець КП «Житлосервіс».
Ремонт системи підкачування води вул.А.Вернандського, 115 – 5,3
тис.грн. виконавець КП «Житлосервіс».
Поточний ремонт ліфту у багатоквартирному житловому будинку №45
по вулиці Лесі Українки у м.Оріхів Запорізької області - 5,0 тис.грн.,
виконавець КП«Житлосервіс».



Ремонт покрівлі у багатоквартирному житловому будинку по вулиці
Л.Українки,55 у м.Оріхові Запорізької області на суму 4,7 тис.грн.,
виконавець КП «Житлосервіс»;



Ремонт покрівлі ЗТП по вулиці Л.Українки,53 у м.Оріхові Запорізької
області на суму 4,2 тис.грн., виконавець КП«Житлосервіс»;



Лабораторні випробування ЗТП – 26,0 тис.грн., виконавець «ЗПП 461»;







Ремонт покрівлі у багатоквартирному житловому будинку по вулиці
Покровська,68 у м.Оріхові Запорізької області на суму 8,4 тис.грн.,
виконавець КП «Житлосервіс»;
Ремонт ганку у багатоквартирному житловому будинку по вулиці
Богдана Хмельницького,35 у м.Оріхові Запорізької області на суму 8,8
тис.грн., виконавець ФОП Васильєв;
Ремонт покрівлі у багатоквартирному житловому будинку по вулиці
Запорізькій,72 у м.Оріхові Запорізької області на суму 4,0 тис.грн.,
виконавець КП «Житлосервіс»;

ПЛАНУЄТЬСЯ
проведення таких заходів протягом 2018 року:
Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку по вул.Л.Українки
№49 в м.Оріхові Запорізької області - 272,2 тис.грн.

Капітальний ремонт м`якої покрівлі багатоповерхових житлових будинків
по вулиці Оріхівській, буд. 1А, 1Б, 11 у с.Нестерянка Оріхівського району
Запорізької області – 320,100 тис.грн.
Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку «Юність» по вул.Покровській,60 в
м.Оріхові Запорізької області – 208,7 тис.грн.
Капітальний ремонт електромережі гуртожитку «Юність» по
вул.Покровській,60 в м.Оріхові Запорізької області – 113,600 тис.грн.

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку по вулЛесі
Українки, 45 (1, 2, 3, 4 під’їзди) в м.Оріхів Запорізької області – 4 одиниці
– 181,380 тис.грн.
Поточний ремонт вентиляційних каналів багатоквартирного житлового
будинку по вулиці Академіка Вернадського, 115 у м.Оріхові Запорізької
області – 77,0 тис.грн.

Структура доходів загального фонду
бюджету Оріхівської ОТГ
2018 рік

2017 рік
16%
50%

50%
84%

Власні надходження загального
фонду

Власні надходження загального
фонду

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти

Структура власних доходів загального фонду бюджету Оріхівської ОТГ
2017 рік

1%

1%1%

2018 рік
18%

22%
1%

38%

51%
18%

38%
1%

Податок на доходи фізичних осіб
Акцизний податок
Податок на нерухоме майно
Плата за землю
Єдиний податок
Оренда комунального майна
Інші надходження

10%

Податок на доходи фізичних осіб
Акцизний податок
Податок на нерухоме майно
Плата за землю
Єдиний податок
Оренда комунального майна
Інші надходження

Структура доходів спеціального фонду бюджету Оріхівської ОТГ
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Структура видатків Оріхівської ОТГ
на 2018 рік
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Перелік капітальних видатків
здійснених виконавчим комітетом в
2017 році
Напрямок використання коштів
Придбання компютерної техніки
Придбання автомобіля швидкої допомоги
Придбання електронної системи поіменного голосування

Сума, тис
грн
59,885
538,2
63

Придбання автобусу для пасажирських перевезень
698,6
Капітальному ремонту покрівлі комплексу, нерухомого майна
майнового комплексу по вулиці Запорізькій, 57 б у м.Оріхів
Запорізької області
53,546
Розробка технічної документації «Схема санітарного очищення
59,713
території міста Оріхова Запорізької області»
Виготовлення кошторисної документації «Розчищення водовідвідної
системи (липневих дощових вод з південної частини міста на північну
9,069
у м.Оріхові Запорізької області – капітальний ремонт»
Всього
1482,013

У 2017 році Оріхівською міською радою прийнято
участь у міжнародного форумі кооперації та інтеграції
територіальних громад і бізнесу «InCo Forum-2017».
Вперше розроблено Інвестиційний паспорт
Оріхівської міської ОТГ.

Одним з проектів, який пройшов
відбір та буде реалізований в 2018
році є створення Центру надання
адміністративних послуг, за
підтримки партнерів U-LEAD з
Європою. Наявність сучасного
центру надання адміністративних
послуг дасть змогу мешканцям
громади отримувати якісні
послуги у комфортних умовах

Розробка Історико –архітектурного
опорного плану на суму 129374 грн

Розроблення містобудівної
документації на суму 521702 грн

Реконструкція будівлі КЗ
«Оріхівська районна дитяча
музична школа імені Марії Сокіл»
на суму 1719544 грн
Капітальний ремонт частини
адміністративної будівлі для
розміщення Центру надання
адміністративних послуг на суму
860680 грн
Подані та схвалені проектні заявки, які будуть реалізовані за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури громади.

На протязі звітного періоду з метою залучення
інвестицій, підвищення якості публічних послуг та
інституційного розвитку громади виконавчим
комітетом Оріхівської міської ради постійно
подаються заявки для участі у конкурсах,
грантових проектах та програмах.

З метою посилення спроможностей української системи управління
надзвичайними ситуаціями задля підвищення рівня захисту
населення на території громади планується створення місцевої
пожежної охорони. Виконавчим комітетом подано заявку на участь у
конкурсному відборі по проекту «Підтримка України в управлінні
надзвичайними ситуаціями» для отримання фахової та матеріальної
допомоги GIZ.

До кінця 2018 року планується
розробити та затвердити «Стратегію
розвитку Оріхівської міської ОТГ»,
яка буде визначати напрямки та
пріоритети розвитку громади.

З метою розвитку КП «Оріхівський ринок» подана
проектна заявка на суму 613200 грн., яка включає
придбання холодильного обладнання, системи
кондиціонування та павільйонів.
Проект «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
за підтримки «Агросільрозвиток USAID»

До переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у 2019 році включено 5 проектів

"Капітальний
«Реконструкція
ремонт
спортивного
водопроводу Ду
комплексу з
150 по вулиці
переходом до
Академіка
навчального
Вернадського ( від
корпусу КЗ
пологового
«Оріхівський
будинку до вулиці
НВК №2 ім.
Миру) у м. Оріхів
академіка
Запорізької
Лазаряна» на
області» на суму
суму 30389152 грн
128584 грн

«Капітальний
ремонт
артезіанської
свердловини № 16
для
водозабезпечення
південно-східної
частини м.Оріхів»
на суму 539706 грн

«Ремонтно –
реставраційні
роботи по
пам’ятці
архітектури та
містобудування
місцевого
значення
«Будівля
бувших
торгових
рядів»
м.Оріхів» на
суму 2367366
грн

«Капітальний
ремонт
водопроводу від
станції другого
підйому до
житлового
будинку №49 по
вул. Л.Українки
у м.Оріхів» на
суму 891902 грн

