ОРІХІВСЬКА МІСЬКА ОБ’ЄДНАНА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Звіт
міського
голови

2018

Структ ура

Відділи і служби виконавчого комітету – 68 чол.
Відділ освіти
питання освіти

Відділ культури
культурно –
дозвіллєва
діяльність

Відділ ЖКГ
житловокомунальне
господарство

Відділ земельних
відносин
земельні питання

Відділ держ.
реєстрації
реєстрація прав

Бюджетний відділ
планування
бюджету

Відділ бух. обліку
бухгалтерська
діяльність

Відділ ЦНАП
адміністративні
послуги

Відділ
інфраструктури
планування,
розвиток

Юридичний
відділ
юридичне
врегулювання

Служба у справах
дітей
опіка, піклування

Загальний відділ
організація,
діловодство
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Діловодство

Діловодство за 2018 рік в цифрах

802

15

1038

рішення міської
ради

сесій міської ради

рішень
виконавчого
комітету

173

10388

388

розпорядження з
основної
діяльності

27
звернень через
скриньку довіри

документів
опрацьовано
в цілому

розпоряджень з
кадрових питань

1393

691

звернень загалом

публікація на сайті в
розділі Новини
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Старостинські округа
 НЕСТЕРЯНСЬКИЙ
(Андрієшина А.В.)

 НОВОПАВЛІВСЬКИЙ
(Герус С.В.)

 НОВОАНДРІЇВСЬКИЙ
(Левченко О.Я.)

 МИРНЕНСЬКИЙ
(Дернова О.В.)

 КОПАНІВСЬКИЙ
(Жильцов В.І.)

 НОВОДАНИЛІВСЬКИЙ
(Іващишин С.М.)

Населення на 01.01.2019,
(всього 19094 чол.)
Новопавлівка
Новоданилівка
Новоандріївк…
Копані
Мирне
Нестерянка
Оріхів

576
853
556
426
859
1323

14501
0

10000

4

20000

Р е г ул я т о р н а п о л і т и к а
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Державна реєстрація

Створено відділ державної реєстрації (липень 2018)
За звітний період:

Прийнято та
розглянуто 661 заяву у
сфері держаної
реєстрації нерухомого
майна та 82 заяви про
державну реєстрацію
юридичних осіб та
фізичних осіб –
підприємців
Всього – 743 заяви

Зареєстровано
державне право
власності по 150
земельним ділянкам,
які в грудні 2018 року
були передані у
комунальну власність
Оріхівської об’єднаної
територіальної
громади

До бюджету громади
за надання послуг у
сфері держаної
реєстрації надійшло
74 тис. грн.

 193 заяви прийнято від мешканців інших населених пунктів району та
області, адміністративний збір від яких надійшов в розмірі 30 тис. грн.
6

Бюджет
7

Доходи

Структура доходів бюджету Оріхівської об’єднаної
територіальної громади за 2018 рік
Власні доходи
спеціального
фонду бюджету

Власні доходи
загального фонду
бюджету

1447,48

66009,1 тис.
грн

тис. грн

Всього
доходів
бюджету

Власні доходи
бюджетних
установ

134 611,59

3320,0
тис. грн

тис. грн
Трансферти до
загального фонду з
інших бюджетів

63126,3
тис. грн

Трансферти до
спеціального
фонду з інших
бюджетів

708,72
тис.грн
8

Доходи
Виконання власних доходів загального фонду бюджету за 2018 рік
в порівнянні з плановими показниками 2019 року

Доходи бюджету

Фактично
Темп росту
Заплановано
надійшло у
доходів 2019
на 2019 рік,
2018 році, тис.
року до 2018
тис. грн.
грн.
року, %

Доходи загального фонду, у т.ч.
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості

66 009,1

79 076,7

119,8

36 809,6

40 360,8

109,7

Акцизний податок
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки

5 979,2

5 845,0

97,8

445,4

475,2

106,7

Плата за землю

9 797,6

18 961,6

193,5

Єдиний податок

11 609,4

11 796,0

101,6

846,1

1 012,0

119,6

328,3

410,6

125,1

57,1

56,6

99,1

136,5

158,9

Плата за надання адміністративних послуг
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим комунальним
майном
Державне мито

Інші надходження бюджету

9

116,4

Тр а н с ф е р и
Фактично
Темп росту
Заплановано
надійшло у
доходів 2019
на 2019 рік,
2018 році, тис.
року до 2018
тис. грн.
грн.
року, %

Доходи
бюджету
Надходження
трансфертів
загального фонду бюджету за
Офіційні трансферти в тому числі:
63126,3
59342,5
94,0
2018
рік
в
порівнянні
з
плановими
показниками
2019
Базова дотація
3667,0
2294,1
62,6
Субвенція
на формування інфраструктури об’єднаних
року
територіальних громад
3216,1
0
0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

34222,2

38952,0

113,8

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров`я
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за
рахунок коштів освітньої субвенції

17319,2

12990,2

75,0

2519,2

2730,8

108,4

0,00

940,3

0,0

160,9

58,3

36,2

172,9

527,4

305,2

631,6

515,9

81,7

199,1

0

0,0

804,5

127,7

15,9

213,7

205,8

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

Субвенція на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти `Нова українська школа`
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров`я
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
Інші субвенції з місцевого бюджету
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96,3

Доходи

158,90

136,54

56,60

57,09

410,60

328,26

1012,00

846,11

11796,00

11609,41

18961,60

9797,55
475,20

445,40

5845,00

5979,15

40360,78

45000,00
40000,00
35000,00
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00

36809,58

Порівняння доходів 2018 року та плану 2019 року

2018
2019

11

4588,0
2826,9

344,2
550,0

2675,6
3449,7

4704,4
5370,5

20858,8
14003,9

12850,8
19498,2

9021,8
9314,7

3452,0
3831,1

1720,1
2034,0

87634,0

100000,0
90000,0
80000,0
70000,0
60000,0
50000,0
40000,0
30000,0
20000,0
10000,0
0,0

70522,5

Видатки

Структура видатків по галузям

2018

2019

12

Видатки

Структура видатків ОТГ за економічною ознакою
за 2018 рік
Всього – 130 738,2 тис.грн
Оплата праці з нарахуваннями,
58%

тис.грн.

28163,1

Продукти харчування, 2%
Оплата за спожиті енергоносії,
7%

7496,3
5049,6
1873,9

9503,3
3174,3

Трансферти населенню, 1,4%

75477,7
Трансферти ЖКГ, 4%
Капітальні видатки, 6%
Інші поточні видатки, мед
13
субвенція , 22%

Програми

Бюджетні програми, що діють на території
Оріхівської ОТГ - всього 21 програма
Назва Програми
1. Комплексна програма соціального захисту населення
на 2018-2020 роки
2. Програма розвитку землеустрою об’єднаної
територіальної громади Оріхівської міської ради на
2018-2020 роки
3. Відкритий простір на 2018-2020 роки
4. Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 20182020 роки
5. Програма відшкодування фактичних витрат за
пільгові перевезення окремих категорій громадян
Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки
6. Програма поводження з побутовими відходами на
території Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки
7. Програма підтримки Комунальної установи
"Об’єднаний Трудовий архів міської, селищної та
сільських рад Оріхівського району"
8. Програма утримання та розвитку житлового фонду
Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки
9. Програма утримання та розвитку водопровідноканалізаційного господарства Оріхівської ОТГ на 20182020 роки

Факт 2018

Затверджено
Відхилення
на 2019 рік

2 219,8

750,3

- 1 469,5

779,3

107,2

- 672,1

72,2

86,3

14,1

393,4

399,0

5,6

134,6

144,0

9,4

95,9

189,7

93,8

146,0

163,0

17,0

971,9

324,3

- 647,6

1 971,5

2 392,0

420,5
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П р о г р а м и ( п р оВдиодважтекнин я )
Назва Програми
10. Програма утримання та розвитку об’єктів благоустрою
Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки
11. Програма утримання та розвитку дорожньо-транспортного
господарства Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки
12. Програма розвитку культури, туризму, збереження та
охорони культурної спадщини на 2018-2020 роки

Факт 2018

Затверджено
Відхилення
на 2019 рік

5 466,6

5 420,5

344,2

550,0

90,0

30,0

13. Програми пітримки установ охорони здоров’я, лікування
онкозахворювань, нефрологічного профілю, цукровий діабет

664,8

1 068,7

14. Програма зайнятості населення

119,4

50,0

15. Програма Підтримки обдарованої молоді
16. Програма запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру
17. Програма профілактики правопорушень та забезпечення
громадської безпеки
18. Участь Оріхівської отг в міжнародному форумі з питань
кооперації громад "InCoForum"
19.Програма розвитку місцевого самоврядування
20. Програма підтримки ефективності функціонування
казначейського обслуговування
21. Програма проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок
ВСЬОГО

6,2
81,5

25,0

30,0

-

46,1
205,8

-

60,0
403,9

-

69,4

-

6,2

-

56,5

-

30,0

48,9

31,6

-

17,3

300,0

100,0

-

200,0

40,0
30,5

5,3

13 966,7

11 876,9

40,0
-

25,2
15

- 2 089,7

Освіта
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Утримання закладів загальної середньої
та позашкільної освіти за 12 місяців 2018 р.
Назва установи

Кількість
штатних
одиниць

кількість кількість учнів
класів / груп на 01.10.2018

Видатки на 1
учня, грн.

1. КЗ «Опорний ЗЗСО «Сузір"я»
2. КЗ «Мирненська ЗОШ I-III ст.»
3. КЗ «Нестерянська СР ЗОШ І-ІІІ
ст.»
4. КЗ «Новоданилівська ЗОШ I-II
ст.»

101,61
28

28
10

739
82

16899,12
34149,90

48,17

10

165

32175,94

19,47

9

65

32709,71

5. КЗ «Новопавлівська ЗОШ I-II ст.»

16,25

8

61

28871,73

6. КЗ «Оріхівська ЗОШ I-II ст. №3»

53,47

18

403

16610,87

7. КЗ «Оріхівська ЗОШ I-II cт. №5»
8. КЗ «Оріхівський НВК №2»
Всього (середня освіта)
9. КЗ «Оріхівський БДТ»
10. КЗ «Оріхівська ДЮСШ»
Всього (позашкільна освіта)
11. КЗ “ІРЦ”
Всього:

32,94
78,93
378,84
12
21,5
33,5
10,5
422,81

9
20
112
15
28
43
-

153
393
2061
225
288
513
-

25800,73
22132,38
21309,71
4491,06
5972,40
5231,73
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Утримання закладів дошкільної освіти за 12 місяців
2018 р.
Кількіс
ть
Видатки на
дітей
1 вихованця
на
Середня
(середнє
Кількіс 01.10.20 відвідуван відвідуванн
ть груп
18
ня
я), грн.

Назва установи

Кількість
штатних
одиниць

1. КЗДО «Дюймовочка»

26,59

4

76

40

52672,85

2. КЗДО "Червона шапочка"

36,86

6

121

63

43713,10

3. КЗДО "Сонечко"

55,05

10

188

115

44546,42

4. КЗДО "Чебурашка"

26,53

4

73

40

49996,53

5. КЗДО "Калинка"

62,92

12

252

157

36430,95

6. КЗДО "Колобок"

10,75

2

30

18

59142,05

7. КЗДО "Оленка"

14,95

3

51

32

39464,68

8. КЗДО "Ромашка"

6,83

2

32

24

40004,80

Всього:

240,48

43

823

489

42353,18
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Но в а у к р а ї н с ь к а ш кол а

Видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти
«Нова українська школа»
Використано,
тис. грн

Заходи

з них:
з держ.
бюджету

з місцев.
бюджету

Закупівля дидактичних матеріалів

285,652

259,514

26,138

Закупівля комп’ютерного обладнання,
мультимедійного контенту

143,486

130,436

13,050

Закупівля меблів для початкових класів

302,746

235,376

67,370

Придбання ПК, техніки для копіювання,
друкування, сканування, ламінування
(початкова школа)

168,261

152,964

15,297

Витрати у разі потреби на відрядження
педагогів початкових класів (підвищення
кваліфікації)

6,248

6,248

0

906,393

784,538

121,855

ВСЬОГО:
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Но в а у к р а ї н с ь к а ш кол а

КЗ “Опорний заклад загальної середньої освіти “Сузір’я”

20

Но в а у к р а ї н с ь к а ш кол а

Оріхівська філія № 3

Оріхівська філія № 5
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Но в а у к р а ї н с ь к а ш кол а

Новопавлівська філія
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Но в а у к р а ї н с ь к а ш кол а

КЗ “НВК № 2 ім.В.А.Лазаряна”

23

Но в а у к р а ї н с ь к а ш кол а

КЗ “Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. С.В.
Падалки”
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Но в а у к р а ї н с ь к а ш кол а

Найкращий заклад за результатами супервізії
станом на жовтень-грудень 2018

КЗ “Нестерянська ЗОШ І-ІІІ ст.”
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Інклюзивна освіта
6 липня 2018 року створено комунальну
установу «Інклюзивно-ресурсний
центр» Оріхівської міської ради мета
якої – забезпечити права дітей з
особливими освітніми потребами від 2
до 18 років на здобуття дошкільної
та загальної середньої освіти.

З серпня по грудень 2018
року:
Кількість дітей, яка охоплена
послугою – 166;

Кількість виданих висновків 120.
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Інклюзивна освіта

Видатки на оснащення інклюзивно-ресурсного центру
125,945 тис.грн

Кабінети інклюзивно-ресурсного центру

27

Освіта

Реконструкція спортивного комплексу з переходом до навчального
корпусу КЗ «Оріхівський НВК №2 ім.В.А.Лазаряна
Період проведення робіт:
Березень 2019 – Вересень 2019
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Освіта

Гарний відпочинок-запорука успішного
навчання
Вперше влітку 2018 року
оздоровлено 20
обдарованих дітей закладів
освіти Оріхівської ОТГ
відпочивали у ДОЗ “Лазурна
райдуга” в смт.Кирилівка за
кошти, виділені з бюджету
громади (200,0 тис.грн).
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Мережа КЗ “Оріхівська дитячо-юнацька спортивна
школа”
№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові тренеравикладача

1

Коломоєць Юрій Олексійович

2

Вітер Віталій Володимирович

3
4

Вид спорту

Групи на
громад. засадах

Всього груп, учнів в
групах

Веслування на
байдарках та каное
Веслування на
байдарках та каное

4 гр., 24 учня

Садова Олена Федорівна

Гандбол

4 гр., 54учня

Гирьовий спорт

5

Крат Олександр Леонідович
Скидан Сергій Вікторович

Дзюдо

3 гр., 24 учні

6

Косенко Тетяна Сергіївна

Дзюдо

5 гр., 54 учні

7

Бондаренко Микола Миколайович

1гр., 8 учнів

8

Гордик Андрій Миколайович

Дзюдо
Футбол

4 гр., 68 учнів

9

Дерновий Ігор Олегович

Бокс

1 гр., 8 учнів

Всього по ДЮСШ:
9 тренерів-викладачів

4 гр., 24 учня

2 гр., 24 учня

2 гр., 24 учня

2 гр., 24 учня
6 відділень

28 гр., 288 учнів

Спорт
На базі КЗ “Оріхівська дитячо-юнацька спортивна школа”
відкрито секцію боксу
І місце в Чемпіонаті України з боксу серед юніорів 2003-2004 р.н.
пам’яті Романа Песина в м.Одеса, 29.10.2018
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Медицина
32

Мережа КНП «ЦПМСД» Оріхівської міської ради на 01.01.2019,
яка складається з 5 амбулаторій та 2 фельдшерських пунктів
Назва підрозділу

Адреса

2. Новоандріївська амбулаторія загальної
практики-сімейної медицини

м.Оріхів
вул.Академіка
Вернадського,111
с.Новоандріївка
пров. Шкільний,4

3. Нестерянська амбулаторія загальної
практики-сімейної медицини

с.Нестерянка
вул. Центральна,10

4. Новоданилівська амбулаторія загальної
практики-сімейної медицини
5. Мирненська амбулаторія загальної
практики-сімейної медицини

с.Новоданилівка
вул.Хрусталькова, 92
с.Мирне
вул. Яссана, 9

6. Копанівський фельдшерський пункт

с.Копані
вул. Центральна, 2

7. Новопавлівський фельдшерський пункт

с.Новопавлівка
вул.Суворова, 132

1. Оріхівська амбулаторія загальної
практики-сімейної медицини

Керівник підрозділу
Костогриз Тетяна
Григорівна
Ємельяненко Артем
Юрійович
Ємельяненко Артем
Юрійович
Муравицька Марина
Вікторівна
Палій Марія Іванівна
Ємельяненко Артем
Юрійович
Ємельяненко Артем
Юрійович
33

Вікова структура населення КНП «ЦПМСД» Оріхівської міської ради
Структурні підрозділи КНП «ЦПМСД» Оріхівської міської ради
Оріхівська
АЗПСМ

Дитяче
населення
в т.ч.
від 0-5р.
в т.ч. В
ід 6-17р.
Доросле
населення
в т.ч.
від 18-39р.
в т.ч.
від 40-64р.
в т.ч.
від 65р. і
старші
Всього
наявного
населення

Новоандріїв Нестерян Новоданилі Мирненсь
Новопав
Копанівсь
Всього по
ська
ська
вська
ка
лівський
кий ФП
Центру
АЗПСМ
АЗПСМ
АЗПСМ
АЗПСМ
ФП

2825

179

241

148

127

47

124

3520

848

92

52

49

25

11

56

1066

1977

87

189

99

102

36

68

2454

11842

971

1413

733

735

333

440

15694

3233

330

203

172

136

81

118

4074

5940

369

897

426

361

147

211

7993

2669

272

313

135

238

105

111

3627

14667

1150

1654

881

862

380

564

19214
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Медицина

Кількість населення, яке підписало декларацію про вибір лікаря
з надання первинної медичної допомоги станом на 01.05.2019р.
підписали декларації
12,5%

не підписали
14,9%

87,5%

85,1%
2,2%
97,8%

ВС ЬО ГО НАСЕЛЕ ННЯ,
19214

ДО РО СЛЕ НАСЕЛЕ ННЯ,
15694

ДИТЯЧЕ НАСЕЛЕ ННЯ,
3520
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Медицина

Протягом звітного періоду виконано:
Придбано 3 принтери
Конвектори 3 штуки на (Новопавлівка, Мирне, Новоданилівка)
Поточний ремонт в АЗПСМ м. Оріхів (виконані роботи по оновленню
реєстратури, зроблена перегородка, встановлені нові вхідні двері)
Встановлена сигналізація на охорону будівлі по вул. Покровській, 26 та по
вул. Академіка Вернадського,111

Медзаклади в сільській місцевості підключено до інтернету
Встановлені лічильники на воду по АЗПСМ та ФП
Закуплені картки розвитку дитини та енергозберігаючі лампи
Закуплена програма "Дебіт плюс", Медкадри, Медстат, Система
дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт Казначейства"
Для економії коштів за оплату інтернет послуг по АЗПСМ м. Оріхів
автономізовано
Пройдено навчання по закупівлям, по щозмінному перед рейсовому та
після рейсовому огляду водіїв закуплені алкотестери
Зроблений поточний ремонт 3 автомобілів (УАЗів)
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Культура
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С ф е р а к ул ь т у р и

Комунальний заклад
«Центр культури і дозвілля»
- народний аматорський театр;
зразковий
хореографічний
«Веселкові барви»;

колектив

- народний аматорський хор «Таврія»;

22 клубних
формування

- народний аматорський
інструментів;
- зразковий
«Клеопатра»

оркестр народних

аматорський

- зразковий самодіяльний
колектив «Червона калина»;

театр

мод

фольклорний

Проведено
734 заходів,
обслуговано
184 235
відвідувачів

- народний аматорський вокальний колектив
«Вечірня зіронька»;
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Б і бл і о т е к и

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ
ДЛЯ ДІТЕЙ

Книжковий фонд

Книжковий фонд

403903 книг, періодичних видань

11181 книг, періодичних видань

Кількість заходів

Кількість заходів

50 в межах та за межами бібліотеки

79 в межах та за межами бібліотеки

Кількість відвідувачів

Кількість відвідувачів

20010 чоловік

12254 чоловік
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Музей

Фонд музею
• 6408 предметів

Виставки
• 14

Екскурсії
• 80

Масові заходи
• 18

Відвідувачі
• 5100 чоловік
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С ф е р а к ул ь т у р и

Проведена реконструкція КЗ
«Оріхівська дитяча музична школа імені
Марії Сокіл» Оріхівської міської ради на
загальну суму 1771,242 тис. грн., за
рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам та
формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад.
Проводяться роботи по
переведенню вищезазначеної музичної
школи на електричне опалення.
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Кількість учнів
• КЗ «Оріхівська дитяча музична
школа імені Марії Сокіл» – 163
• КЗ «Нестерянська дитяча
музична школа» - 51
42

Житлово-комунальне господасртво
43

ЖКГ

Протягом 2018 року за рахунок коштів міського бюджету:

Всього спрямовано коштів – 1941,478 тис.грн.
Зміцнення матеріальнотехнічної бази комунальних
підприємств – 21%
252,863 тис.грн;
13%

126,48 тис.грн;
7%

411,36
тис.грн.;
21%

Поточний ремонт – 7%

295,694
тис.грн;
15%

138,6 тис.грн.;
7%

Капітальний ремонт – 37%

716,481
тис.грн.;
37%

Виготовлення проектнокошторисної документації –
15%
Надання матеріальної
підтримки комунальним
іпдприємствам (оплата
електроенергії) – 13%44

ЖКГ

Програма утримання та розвитку водопровідноканалізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 20182020 р.р.
Всього з міського бюджету
на утримання водопровідно – каналізаційного господарства громади
у 2018 році направлено кошти у сумі 1971,48 тис.грн.
Фінансування Програми
у порівнянні з минулим роком:

Розподіл коштів міського бюджету за виконавцями Програми
2018 рік;
1971,48

1980
1960
1940
1920

Виконавчий
комітет
Оріхівської
міської ради;
208,984; 11%

2017 рік;
1865,535

КП
"Нестерянський
комунальник" ;
417,51; 21%

КП "Нестерянський
комунальник"
КП Оріхівський водоканал"

1900
1880
1860

КП Оріхівський
водоканал";
1344,979; 68%

1840
1820

Виконавчий комітет
Оріхівської міської ради

1800
тис.грн.
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ЖКГ

Програма утримання та розвитку житлового фонду
Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 р.р.
Всього з міського бюджету
на утримання житлового фонду громади
у 2018 році направлено кошти у сумі

971,86 тис.грн.
Фінансування Програми
у порівнянні з минулим роком:

Розподіл коштів міського бюджету за виконавцями
Програми:
2018 рік;
971,480

КП "Ж итлосервіс"

971,5
971

970,5

2017 рік;
968,912

970
969,5

310,23
тис.грн.;
32%

КП "Нестерянський
комунальник"
661,64
тис.грн.;
68%

969
968,5

968
967,5
тис.грн.
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ЖКГ

Житловий фонд
Протягом звітного періоду:
16,587 тис.грн.;
27,073 тис.грн.;
2% 8,113 тис.грн;
3%
1%
165,819 тис.грн.;
17%

Зміцнення матеріально- технічної
бази комунальних підприємств
Капітальний ремонт

За рахунок коштів місцевого
бюджету:

971,864 тис.грн.

Поточний ремонт
Виготовлення проектнокошторисної документації
754,272 тис.грн.; 77%

Оформлення дозвільної
документації

1918м2
2000
1800

За рахунок
КП “Житлосевіс”

1600
1400
1200
1000
800
600

250м

280м

400
200
0
Ремонт сист ем
Ремонт сист ем Пот очний ремонт
холодного
каналізації в
покрів лі
пост ачання в жит лов их будинках
жит лов их будинках
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Благоуст рій
Об`єкти благоустрою громади:

8 Парків
25,53 га
2 Сквери
0,5 га

Вуличне
освітлення –
55 км

Дорожньотранспортне
господарство 168,62 км,
в т.ч. з твердим
покриттям -136,3
км

16
Кладовищ
35,03 га

Братські
могили
загиблих
воїнів -6

Пам`ятники
загиблим
воїнам-13
48

Благоуст рій

Дорожньо - транспортне господарство:
протягом звітного періоду виконано:
Проведено поточний середній ремонт
Оріхівської ділянки траси автомобільної
дороги державного значення Н-08
Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через
м.Кременчук) – Маріуполь за рахунок
коштів державного бюджету.

Дорожньою бригадою КП “Благоустрій” виконано:
Ямковий ремонт вулиць та провулків - 669,26 кв.м, асфальтобетоном бувшим у
використанні відремонтовано 337,5 кв. м. , підсипку граншлаком провулків 27
Грейдерування вулиць, провулків м.Оріхів (весною та восени) і по територіх ОТГ
восени с.Мирне, с.Копані, с.Новоданиліка, с.Новоандріївка, с.Новопавлівка
Відновлено роботу світлофорів у м.Оріхів, встновлено дорожні знаки,
подовжено засоби примусового зниження швидкості

49

О с в і тл е н н я

Вуличне освітлення
• Щоденне утримання та забезпечення роботи 55 км мережі вуличного
освітлення м.Оріхів, їх поточне обслуговування
• Встановлено ліхтарі по вул. Шевченко (від вул. Покровської до
вул.Запорізької), алеї Слави, вул.Покровській (центр міста 5шт.),
доповнено ліхтарями вул. Героїв Крут, жилмасив
• Використано за 2018 рік електроенергії вуличного освітлення 128032 кВт
на суму 319,997 тис.грн.
• Придбано матеріали на поточне обслуговування мереж – лампи для
заміни, ліхтарі, провід на суму 68,289 тис.грн.
• Виготовлено 13 проектів на зовнішнє освітлення вулиць на суму
6 290,6 тис.грн, з яких реалізовано в с.Новоандріївка на суму 545,0 тис.грн
50

Б л а г оЖ
у сКтГр і й

Утримання об`єктів благоустрою
протягом 2018 року за рахунок коштів місцевого бюджету:
Всього у 2018 році на
утримання:

об`єктів
благоустрою
громади направлено
кошти у сумі 5466,
645 тис.грн.,
в т.ч. субвенція з
обласного бюджету
400 тис.грн.

дорожньотранспортного
господарства –
344,23 тис.грн.

Фінансування Програм
у порівнянні з минулим роком:
2018 рік;
5811,125
6000
5800
5600
5400

2017 рік;
5000,967

5200
5000
4800
4600
4400
тис.грн.
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Б л а г оЖ
у сКтГр і й

У розрізі по об`єктах благоустрою:
всього спрямовано: 5793,875 тис.грн.
336,658 тис.грн.;
6%
утримання об`єктів благоустрою

346,554 тис.грн.;
6%

вуличне освітлення

344,23 тис.грн.;
6%

утримання дорожньотранспортного господарства

933,313 тис.грн;
16%
3833,12 тис.грн.;
66%

зміцнення матеріально-технічної
бази підприємства
виготовлення проектнокошторисної документації
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Е кол о г і я

Побутові відходи
Виконавець послуг
з вивезення
побутових відходів
КП “Житлосервіс”

укладено договорів
2524

Вивезено сміття
936 т

Придбано
25 контейнерів ТПВ
на суму
95,88 тис.грн.
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Земельні ресурси
та комунальне майно
Проведено процедуру продажу 18 земельних ділянок сума надходжень до бюджету громади 1329,6 тис. грн.
Прийнято до комунальної власності 23 об’єкти
нерухомості від районної ради та 104 об’єкти
нерухомості від сільських рад
Виявлено 20 земельних
ділянок комунальної форми
власності, які
використовуються без
правоустановлюючих
документів

Складено 68 актів
прийманняпередачі
комунального
майна

За результатами проведеної роботи
надійшли заяви щодо оформлення
право установчих документів на 18
земельних ділянок, робота з іншими
землекористувачами триває
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Адміністративні послуги
55

ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг
Відділ ЦНАП утворено рішенням
Оріхівської міської ради
27.06.2018 з метою:
 забезпечення доступності
адміністративних послуг
 спрощення адміністративних
процедур

ЦНАП буде відкрито на першому
поверсі приміщення адміністративної
будівлі Оріхівської РДА

 Робота у ЦНАПі буде побудована
за принципами «відкритого
простору» та «єдиного вікна»
 У ЦНАПі буде передбачена зона
для очікування, дитячий куточок,
інформаційні стенди, вбиральні
(у тому числі для осіб з
особливими потребами)

Відкриття планується на червень 2019 року

ЦНАП
Ремонт приміщення наразі
завершено, очікується:
 отримання меблів та технічого
обладнання, ІТ-програм.
 навчання персоналу.
Після чого, планується офіційне
відкриття ЦНАПу.

У ЦНАПі працюватимуть:
 п’ять адміністраторів.
 державні реєстратори
юридичних та фізичних осібпідприємців, нерухомого
майна.
 служба з реєстрації місця
проживання.
 представники інших суб’єктів
надання адміністративних
послуг.
Передбачено 2 віддалених місця
для роботи адміністраторів у с.
Мирне та с. Нестерянка
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ЦНАП
Під час підготовки до роботи ЦНАПу
налагоджено взаємодію з такими суб’єктами надання
адміністративних послуг:

 ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області.
 Оріхівським районним відділом державної реєстрації актів цивільного
стану ГТУЮ у Запорізькій області.
 управлінням Державної міграційної служби у Запорізькій області.
 регіональним сервісним центром МВС України в Запорізькій області.
 Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
 відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ
Оріхівської районної державної адміністрації.
 Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області.
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ЦНАП
Послуги, які можна буде отримати у ЦНАПі – 114 послуг:
 реєстрація/зняття з
реєстрації місця
проживання/перебуванн
я особи.
 видача довідок щодо
місця
проживання/реєстрації
(склад сім’ї).
 державна реєстрація
бізнесу (юридичних осіб
та фізичних осіб підприємців.
 надання відомостей з
Єдиного державного
реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань.
 державна реєстрація
права власності на
нерухоме майно (інших
речових прав на
нерухоме майно,
обтяжень).

 надання інформації з
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно.
 надання дозволу на вчинення
правочинів щодо нерухомого
майна, право власності на яке
або право користування яким
має дитина.
 підготовка клопотання про
присвоєння почесного звання
«Мати – героїня».
 видача довідки про ведення
особистого селянського
господарства.
 видача копій рішень міської
ради, виконавчого комітету та
розпоряджень міського
голови.
 підтвердження/уточнення
поштової адреси.
 постановка на квартирний
облік, зняття з обліку, видача
відповідної довідки.
 видача дозволу на
розміщення реклами, об’єкта
торгівлі, сфери дозвілля.
















реєстрація земельної ділянки з
видачею витягу (внесення до ДЗК
відомостей про земельну ділянку,
змін, обмеження тощо).
видача витягу з технічної
документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки.
державна реєстрація
народження/смерті.
вклеювання до паспорта
громадянина України фотокартки
при досягненні громадянином 25- і
45-річного віку.
реєстрація та перереєстрація
транспортних засобів.
заміна посвідчення водія.
видача міжнародного посвідчення
водія.
прийом запитів на отримання
довідок про відсутність судимостей.
видача містобудівних умов та
обмежень забудови, оформлення
паспорта прив’язки, видача
будівельного паспорта.
реєстрація декларації відповідності
матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань пожежної
безпеки
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Інфраструктура та інвестиції
60

Інфраструктура
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури у 2018 році в Оріхівській
міській об’єднаній територіальній громаді:

Зроблено капітальний
ремонт частини
адміністративної
будівлі для
розміщення центру
надання
адміністративних
послуг на суму
860,680 тис.грн.

Проведено
реконструкцію будівлі
КЗ "Оріхівська
районна дитяча
музична школа імені
Марії Сокіл" по вул.
Марії Сокіл, 17
м.Оріхів на суму
1704,348 тис.грн.

Розроблено
містобудівну
документацію
на суму
650,394 тис.грн.
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Інфраструктура

Організовано регулярні автомобільні перевезення пасажирів
автобусними маршрутами загального користування по
території громади за маршрутами
«Оріхів – Новопавлівка – Новоандріївка
та по місту Оріхів (безкоштовно для пільгових категорій)

62

Пожежна команда

Створено добровільну пожежну команду з числа
жителів Мирненського, Нестерянського та
Копанівського старостинських округів
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Безпека

Виділено кошти на реалізацію частини
заходів програми «Безпечна громада»
у сумі 135,000 тис. грн.
для придбання відеореєстратора з необхідним програмним
забезпеченням та семи камер відеоспостереження.
Їх розміщення передбачено на в’їздах, виїздах
з м. Оріхів та центральній площі
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Гр а н т и

Громадою подано заявки та відібрано
до участі у проектах за підтримки
міжнародних партнерів
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Дякуємо за увагу!
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