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ЗВИЧАЙНА, індекс 37385:
на 3 місяці  40,20 грн.,
на півроку 78,75 грн.,
на весь рік 156,30 грн.

ПІЛЬГОВА,  індекс 61621: (для інвалідів усіх груп і кате-
горій, для чорнобильців, а також для учасників війни та пенсіонерів): 
на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.

ВІДОМЧА,  індекс 37386:  
(для підприємств, установ та організацій).
на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.

Депутати від Криворіжжя склали присягу
12 грудня депутати Верховної Ради України 
7-го скликання зібрались на перше пле-
нарне засідання. Згідно з положенням 
Конституції, найстарший за віком народний 
обранець, Юхим Звягільський, проголосив 
текст урочистої присяги.

Далі у фойє, під прицілом преси, новообрані парла-
ментарії отримали персональні регалії, головна з яких 
– картка для голосування – дає змогу вершити долю 
держави. У числі перших новими законотворцями ста-
ли народні депутати-мажоритарники від Кривого Рогу 
Вячеслав Задорожний, Юрій Любоненко, Костянтин 

Павлов, Дмитро Шпенов та обраний за списком КПУ 
Сергій Баландін. 

Детальніше про їхнє бачення близького майбутнього 
нашої країни, перші враження наших земляків від робо-
ти в парламенті читайте у найближчих номерах «Черво-
ного гірника».

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
На фото: Вячеслав ЗАДОРОЖНИЙ, Сергій БАЛАНДІН, Костянтин ПАВЛОВ та Юрій ЛЮБОНЕНКО.
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g  Вітання

Подробиці

Шановні судді,  
працівники та ветерани  

судових органів міста!
Щиро вітаю вас від імені  

міської ради, її виконкому й всієї 
громади міста з нагоди  

професійного свята –  
Дня працівників суду, який щорічно 
відзначається в Україні 15 грудня!

Ваш високий професіоналізм, виважені 
та справедливі рішення є запорукою на-
лежних умов для здійснення правосуддя, до-
тримання Конституції та законів України, 
охорони прав і свобод громадян.

Бажаю вам і вашим родинам добра та 
миру, міцного здоров’я та невичерпної 
енергії, щастя та благополуччя!

Криворізький  
міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

g Публічна інформація
Про планування регуляторної діяль-
ності міської ради з підготовки про-
ектів регуляторних актів на 2012 рік

Керуючись Законом України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності», врахову-
ючи пропозиції управління екології виконкому міської ради, 
рішенням виконкому міської ради від 12.12.2012 №351  з 
плану діяльності виконкому міської ради з підготовки проек-
тів регуляторних актів на 2012 рік виключено проект рішення 
«Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуата-
цію об’єкта поводження з небезпечними відходами».

Додаткову інформацію можливо отримати в управлін-
ні розвитку підприємництва виконкому міськради 
щоденно (крім святкових та вихідних днів, 50101, м. Кри-
вий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 512, тел. 92-25-89).

Шановні суб’єкти господарювання!
17 грудня 2012 року об 11 годині в приміщенні ТОВ «Жа-

коб» (вул. Л. Бородича, 17б) буде проведено семінар для 
суб’єктів господарювання щодо застосування в об’єктах 
бізнесу енергозберігаючого торгово-технологічного облад-
нання, екологічних санітарно-гігієнічних засобів.

У рамках зазначеного заходу передбачено проведення 
лекцій стосовно означеної теми семінару, навчання із ко-
ристування обладнанням, дегустація виготовлених в про-
цесі майстер-класу страв.

Телефон для довідок: 74-39-72.
Запрошуємо всіх зацікавлених до участі у методичному 

семінарі.
Управління розвитку підприємництва  

виконкому міськради.

Інформація про продаж на аукціоні 
об’єкта комунальної власності міста

Назва об’єкта: будівля з інфраструктурою.
Адреса: 53032, Криворізький район, с.Вільне, вул.Каліні-

на, буд. 65.
Балансоутримувач: управління комунальної власнос-

ті міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, м.Кривий Ріг, 
пл.Радянська,1.

Відомості про об’єкт: нежитлова будівля «А-1» загаль-
ною площею 397,0 кв.м, з інфраструктурою: ворота №1 – 
11,4 кв.м, огорожа №2 – 700 кв.м, ворота №3 – 11,2 кв.м, 
хвіртка №4 – 1,50 кв.м, вимощення І – 767,4 кв.м.

Відомості про земельну ділянку: площа 0,7388 га; 
кадастровий номер 1211881300:02:001:0002.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 485 392 грн.
ПДВ: 97 078 грн.40 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ:  

582 470 грн. 40 коп.
Умови аукціону: 
подальше використання об’єкта приватизації покупець 

вирішує самостійно;
утримувати об’єкт приватизації та прилеглу територію у 

належному технічному та санітарному стані, в разі необхід-
ності виконувати капітальні та поточні ремонти;

питання впорядкування земельних відносин покупець 
вирішує самостійно, згідно з чинним законодавством, піс-
ля набуття права власності на об’єкт;

об’єкт приватизації не відчужується або не здається в 
оренду без збереження зобов’язань, на яких він був при-
дбаний протягом післяприватизаційного періоду;

забезпечити зберігання інженерних комунікацій, укла-

дати договори з експлуатаційними організаціями на їх об-
слуговування та надавати доступ експлуатаційним органі-
заціям до інженерних комунікацій;

покупець відшкодовує витрати на підготовку об’єкта до 
приватизації у розмірі: 3 762 грн. 30 коп.

Сума застави: 58 247 грн.
До уваги покупців

Заяви приймаються в управлінні комунальної власності 
міста за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 
кімната № 243, щоденно, крім суботи та неділі. Тел. 74-75-
79, 74-16-30.

Місце проведення аукціону: 50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1.

Дата проведення аукціону: 20 днів від дати публікації в 
газеті «Червоний гірник».

Кінцевий термін прийняття заяв: за 3 дні до дня прове-
дення аукціону.

Реєстраційний внесок: 17 грн.
Час проведення аукціону: 14.00.
Плата за реєстрацію заяви та плата за об’єкт приватиза-

ції вносяться на: р.п/к 37183001007657 в банку ГУДКУ у Дні-
пропетровській області, м.Дніпропетровськ, МФО 805012, 
ідентифікаційний код 25522449, сума застави вноситься на: 
р. № 37329003007657 в банку ГУДКУ у Дніпропетровській 
області, м. Дніпропетровськ, МФО 805012, ідентифікацій-
ний код 25522449, одержувач: управління комунальної 
власності міста виконкому міської ради.

У випадку відмови переможця аукціону (покуп-
ця) від підписання протоколу аукціону або договору 
купівлі-продажу, сума застави йому не повертаєть-
ся та він позбавляється права на подальшу участь в 
цьому аукціоні.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем 

його розташування. Додаткову інформацію можна отрима-
ти за тел.: 74-75-79, 74-16-30.

Управління комунальної власності міста.

Затверджено звіт про періодичне 
відстеження

З метою забезпечення виконання вимог Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності» виконкомом Криворізької міської 
ради прийнято рішення від 12.12.2012 №349. 

Даним рішенням затверджено звіт про періодичне 
відстеження результативності дії регуляторного акта – рі-
шення виконкому міськради від 14.09.2005 №533 «Про 
затвердження Переліку послуг, що надаються суб’єктами 
господарювання комунальної власності, на які встановлю-
ється граничний рівень рентабельності».

Оцінюючи результати реалізації регуляторного акта 
та ступінь досягнення ним визначених цілей, зокрема, 
відзначено, що з прийняттям цього регуляторного акта 
забезпечено цінове регулювання на окремі види послуг, 
сталу роботу суб’єктів господарювання комунальної влас-
ності міста, що надають відповідні платні послуги, поліпше-
но якість надання послуг.

Відповідно до вищевказаного рішення, управлінню 
економіки виконкому міської ради доручено продовжити 
виконання заходів щодо здійснення періодичного відсте-
ження результативності дії вищезазначеного регулятор-
ного акта.

Звіт про періодичне відстеження результативності дії 
регуляторного акта – рішення виконкому міськради від 
14.09.2005 №533 оприлюднено на офіційній сторінці викон-
кому міської ради в мережі Інтернет (www.kryvyirih.dp.ua). 

g Розглянуто в міськвиконкомі

Особлива увага до сейсмічних 
спостережень
Надзвичайні ситуації виникають скрізь, а осо-
бливо в потужних індустріальних мегаполісах, і 
головно взимку – у найсуворішу пору року. Саме 
тому у виконкомі міської ради і розглянуто ак-
туальне питання: про стан цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки Кривого Рогу. 
Провів засідання і висловив чимало слушних 
думок міський голова Юрій Вілкул, наголосивши, 
що питання безпеки населення було і буде на 
постійному контролі міської влади.

За сумління в роботі міський 
голова вручив грамоти Дні-
пропетровської обласної ради 
трьом заступникам голів ра-
йонних у місті рад і представив 
новопризначеного начальника 
управління цивільного захисту 
у Кривому Розі головного тери-
торіального управління МНС 
України у Дніпропетровській 
області полковника Олександра 
Азольфовича Хлівного.

Щодо основного питання, яке 
розглядалося на засіданні, то всі 
присутні почули грунтовний 
аналіз з вуст начальника управ-
ління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 
населення виконкому міської 
ради Сергія Жупінаса.

Доповідач, зокрема, поінфор-
мував, що загальна кількість 
усіляких пригод в останні ро-
ки не росте, і це вже обнадіює. 
Хоча за два минулі роки в місті 
їх виникало не так і мало – май-
же 2 тисячі. Усе ще надзвичай-
но багато пожеж – 837 (у тому 
числі з людськими жертвами), 
втрат на воді – загинуло 11 чо-

ловік, серед яких і дві дитини, 
врятовано 6 громадян. Несуть 
неабияку небезпеку і вибухо-
ві предмети. За минулий час їх 
знищено 1179.

У місті близько 80 житлових 
будинків підвищеної поверхо-
вості, протипожежний стан 
яких усе ще залишається неза-
довільним. Потребує вирішен-
ня питання готовності інженер-
ного обладнання систем проти-
пожежного захисту та димови-
далення.

Але добре, що в місті діють 
програми щодо запобігання 
виникненню надзвичайних си-
туацій, а також поповнення ма-
теріального резерву для попе-
редження і ліквідації ситуацій 
техногенного та природного 
характеру. Розраховані обидві 
програми до 2015 року.

– Постійні спостереження 
науковими інституціями за 
техногенними і природними 
явищами в місті підтверджу-
ють, що потрібно приділяти 
особливу увагу сейсмічному 
спостереженню за Криворізь-

ким басейном, – підкреслив 
Сергій Жупінас. – За ініціати-
ви міського голови, Академії 
гірничих наук та Криворізько-
го національного університе-
ту розроблено концепцію дер-
жавної цільової науково-тех-
нічної програми комплексного 
розв’язання проблем Криво-
різького басейну на період до 
2016 року і, зокрема, програми 
моніторингу підземних пустот 
Кривбасу. Передбачено ство-
рення сейсмічних постів.

Міський голова звернувся 
до керівників підприємств, до 
складу яких входять потенцій-
но небезпечні об’єкти, з про-
ханням посилити роботу щодо 
мінімізації та попередження ви-
никнення надзвичайних ситуа-
цій.

Зимова негода додала турбот 
комунальникам і співробітни-
кам цивільного захисту. Сергій 
Жупінас проінформував членів 
міськвиконкому і всіх учасни-
ків засідання про те, як зустріли 
зиму.

– Перевірено в роботі 34 оди-

ниці техніки. Для розчищення 
доріг нашого міста на лінійці 
готовності 105 одиниць техніки 
– для ліквідації заметів. У міс-
ті створено запас посипкового 
матеріалу на 5 тисяч тонн, гото-
ві 23 пункти обігріву громадян.

А заступник міського голови 
Григорій Вербицький повідо-
мив, що вперше створено опе-
ративний штаб Криворізької 
оперативної зони, відповідно до 
рішень якого будуть забезпечу-
ватися проїзди в зимову негоду 
в першу чергу по національних 
дорогах: Дніпропетровськ – 
Миколаїв та Кіровоград – Запо-
ріжжя через Кривий Ріг і тери-
торіями прилеглих районів.

Отож, будемо сподіватися, а 
головне – докладати зусиль, аби 
зиму пережити з найменшими 
втратами.

Микола КРАМАРЕНКО.

g Хороша новина

Святий  Миколай  біля «Нарядного  
магазину» з подарунками ходить! 

У недавно відкритій крамниці по вулиці Косіора, 63 (зупинка «Будьонного»), з крас-
номовною назвою «Нарядний магазин»  уже роздають подарунки для маленьких і до-
рослих відвідувачів. І для майбутніх наречених, які приїжджають купувати весільні 
наряди, і для модників-старшокласників, і, звісно ж,  для люблячих  батьків, які хочуть 
бачити  своїх  донечок і синочків у казковому вбранні. 

– А в День Святого Миколая, 19 грудня, ми взагалі зробимо на наше яскраве доброт-
не вбрання  знижку в 20 відсотків, – обіцяють продавці «Нарядного магазину». – У цей 
день вручатимемо кожному покупцю солодкі подарунки. Тож не баріться, криворіжці, 
а хутчіш у магазин – наряджатися. Свята наближаються!

 Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Передплата-2013

Бог любить трійцю
Минулий День передплат-
ника на поштамті подарував 
зустріч з дуже цікавою люди-
ною – 74-річною пенсіонеркою 
Антоніною Федорченко, котра 
прийшла оформити передплату 
на «Червоний гірник» на наступ-
ний рік. 

А зацікавила вона нас тим, що не про-
сто передплатила газету та братиме участь 
у традиційному червоногірничанському 
розіграші «Подарунки від «ЧГ», а й об-
ґрунтовано розраховує на виграш у ньому.

– Річ у тому, що я вже двічі вигравала, – 
говорить Антоніна Захарівна. – Ще колись 
давно – кілька кілограмів цукру, які дуже 
згодилися, а буквально минулого разу – 
блютуз для мобільного телефону. Отже, 
маємо два рази. Але ж відомо, що потріб-
но три – найкраще число. Відтак, – підсу-
мовує напівжартома, – можу розраховува-
ти на прихильність долі і цього разу. Бог, 
як мовиться, любить трійцю. 

– А коли говорити серйозно, – замислю-
ється на мить А. Федорченко, – то газета 
останнім часом дійсно стала кращою. Як 
це вірніше сказати – читабельнішою, так 
це, здається, називається. Тільки постійні 
регуляторні акти трохи дратують. Бо, з од-
ного боку, воно мало кому насправді по-
трібно, а з іншого – надруковано настіль-
ки дрібним шрифтом, що навіть в окуля-
рах не бачу.  

А решта публікацій особисто мені дуже 
подобається. Тож тримайте свою марку й 
надалі!
 ____________________ Е. МІСЦЕВИЙ. 
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На трибуну сесії міської ради

Діяльність на благо рідного міста
Кривий Ріг – унікальний куточок планети 

й кожен з нас несе відповідальність за його 
збереження та розвиток. Серед громадян 
міста є люди, яким надано особливу честь 
представляти інтереси територіальної гро
мади – депутатський корпус Криворізької 
міської ради. Завдяки його діяльності за
проваджені й діють найважливіші галузеві 
програми, спрямовані на розвиток міста, 
рост благополуччя населення й зростання 
комфортності його проживання.

У 2012 році на виконання міських цільо
вих програм спрямовано 409,9 млн. грн., що 
на 30 відсотків більше, ніж у 2011 році.

Прийнята та реалізується Стратегія роз
витку міста до 2015 року, яка включає 500 
великих проектів.

Ведеться комплексна реконструкція ву
лиць, проспектів (вул. Армавірська, прти 
Південний, Карла Маркса та ін.), стадіону 
«Спартак». На завершальному етапі пере
бувають роботи в новій сучасній спортивній 
споруді зі штучним льодом «Льодова арена».

Ухвалена й реалізується безпрецедентна 
програма з вирішення екологічних проблем 
Кривбасу. Вона є рекордною за обсягами ін
вестування – 11 млрд. грн.

Закінчено очистку 4,8 км русла річки Сак
сагань з берегоукріпленням. Виконується 
проект «Питна вода». Утричі зменшено вміст 
хлоридів у річковій воді. Уперше досягнуто 
нормативного показника якості води. Си
стеми доочистки води встановлено в усіх 
лікарнях, школах та дошкільних навчальних 
закладах міста.

З 2010 року майже в 4 рази збільшено фі
нансування будівництва та ремонту доріг (з 
26 млн. грн. до 119 млн. грн.), у 2,5 рази – фі
нансування на озеленення міста. Уперше за 
довгі роки розпочато роботи з ремонту вну
трішньоквартальних доріг.

Значні зміни відбулися в галузі охорони 
здоров’я. У 2012 році видатки міського бюд
жету на охорону здоров’я збільшено з 78,3 
млн. грн. до 161,5 млн. грн. Реконструйо
вана та відкрита унікальна радонова лікар
ня. Відкрито 7 Центрів первинної медико
санітарної допомоги. Закуплено 20 сучасних 
автомобілів «швидкої медичної допомоги». 
У всіх загальноосвітніх закладах уведено 
ставки медичних працівників.

Збільшено фінансування галузей освіти, 
культури та спорту.

У місті успішно реалізується практика кор
поративносоціального партнерства. У 2012 
році укладені договори соціального партнер
ства з 5 великими промисловими підприєм
ствами на суму майже 68 млн. грн. Кошти 
відповідно до угод зараховуються до місь
кого цільового фонду на розвиток, обслуго
вування, будівництво, ремонт, утримання 
об’єктів соціальної та інженернотранспорт
ної інфраструктури міста, виконання місце
вих цільових програм, затверджених Кри
ворізькою міською радою.

Перед депутатами мешканці піднімають 
найскладніші питання в різних галузях жит
тєзабезпечення міста, які обговорюються 
та вирішуються на сесіях міської ради. Про
тягом звітного періоду депутатами міської 
ради було висловлено 44 зауваження й про
позиції, за якими проведена відповідна ро
бота та які вирішено по суті.

З початку року відбулося 11 сесій міської 
ради, на яких прийнято 684 рішення. 33 де
путати міської ради працюють у складі 28 
комісій, служб, комітетів, рад, робочих груп 
і штабів, створених при міській раді та її ви
конкомі.

Проведено 6 навчань депутатів міської 
ради з питань розвитку міського електро
транспорту, стану виконання Державної 

цільо вої програми «Реформування системи 
закладів для дітейсиріт та дітей, позбав
лених батьківського піклування», упровад
ження в місті Пенсійної реформи, виконан
ня основних завдань та функцій органами 
внутрішніх справ, підготовки об’єктів ко
мунального підприємства теплових ме
реж «Криворіжтепломережа», державного 
підприємства «Криворізька теплоцентраль», 
публічного акціонерного товариства «Кри
воріжгаз» до роботи в осінньозимовий період 
20122013 років, надання соціальних послуг 
ветеранам війни, праці та інвалідам комуналь
ними установами соціальної сфери міста.

За звітний період відбулося 110 засідань 
постійних комісій міської ради, на яких опра
цьовувалися проекти рішень, обговорюва
лися проекти галузевих програм та внесення 
змін до них, вирішувалися нагальні питання 
забезпечення життєдіяльності міста. Підви
щилася ефективність роботи постійних ко
місій. Їх голови беруть активну участь у гро
мадських слуханнях з питань, що вносяться 
на розгляд сесій міської ради управліннями 
та відділами виконкому міської ради. Депу
тати беруть участь у загальноміських заходах 
та акціях, ведуть активну роботу з виборця
ми. З початку року до міської ради надійш
ли численні подяки депутатам від виборців 
за вирішення питань: надання допомоги 
дошкільним, позашкільним та загальноос
вітнім навчальним закладам у поточному 
ремонті й придбанні подарунків школярам 
до свят, ремонту доріг, благо устрою дитячих 
майданчиків і прибудинкових територій; за 
дбайливе, чуйне ставлення до людей, осо
бливо до пенсіонерів, та ін.

Кожною зробленою справою, кожним 
кроком народні обранці виправдовують до
віру виборців до депутатського корпусу Кри
ворізької міської ради.
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Звіт про роботу управління економіки  
виконкому міської ради в 2012 році

1. Основні соціально-економічні  
показники розвитку міста в 2012 році

Завдяки спільним діям органів виконавчої влади, місцевого са
моврядування, суб’єктів господарювання всіх форм власності та те
риторіальної громади в 2012 році Кривий Ріг утримав позиції одного 
з найбільш динамічних міст України, що дозволило зберегти високі 
показники розвитку економіки.

1.1. Промисловість
Кривий Ріг залишився лідером серед усіх міст області за обсягом 

реалізованої промислової продукції, який за 9 місяців 2012 року 
склав 59,2 млрд. грн., що складає 38% від загального обсягу по 
Дніпропетровській області.

Позитивну динаміку виробництва в промисловості визначали 
підприємства гірничодобувної, металургійної та переробної галузі. 
Підприємствами з видобутку та збагачення металевих руд випуще
но 67,8 млн. тонн залізної руди та концентратів, що становить 104% 
від показників 2011 року; на підприємствах металургії та оброблення 
металу вироблено сталі 4,4 млн. тонн, що на 6,6% більше, ніж у ми
нулому році.

В обсязі реалізованої продукції добувної та обробної промисло
вості найбільшу частку складає сировинна продукція – 97%, або  
49,6 млн. грн.

1.2. Будівництво
За обсягами виконаних будівельних робіт у січні – серпні Кривий 

Ріг також посідає перше місце в Дніпропетровській області з питомою 
вагою 47%. Підприємствами міста за визначений період виконано 
будівельних робіт на суму 1,3 млрд. грн., що на 3,5% більше, ніж за 
відповідний період минулого року.

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чи
ном: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного пере
озброєння склали 62,2%, решта – з капітального (27,2%) та поточного 
ремонтів (10,6%).

На трибуну сесії міської ради
Звіти відділів, управлінь та інших виконавчих органів  

Криворізької міської ради про роботу в 2012 році
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1.3. Зовнішньоекономічна діяльність
За рахунок зростання обсягів виробництва експортноорієнтовних 

видів промислової продукції в січні – вересні 2012 року зовнішньо
торговельний оборот підприємств міста збільшився на 7,5% до відпо
відного періоду минулого року та склав 4,7 млрд. дол. США.

Експорт товарів склав 3,9 млрд. дол. США, імпорт – 0,8 млрд. дол. 
США, що більше від показників 2011 року на 4% та 19,7% відповідно. 
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 3083,6 млн. 
дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнює 4,7.

Зовнішньоторговельні товарні операції місто здійснювало з партне
рами з 91 країни світу. У порівнянні з 2011 роком спостерігається зро
стання обсягів експорту до країн: Америки – в 6,4 раза, Африки – на 
36,1%, Співдружності Незалежних Держав – на 36,3%, Азії – на 2,2%.

Основу товарної структури експорту міста склали чорні метали – 
54,5%, руди, шлаки – 42%.

Для економічного розвитку міста важливим фактором є розвиток 
торгівлі з країнами Європейського Союзу. З початку року до цих країн 
експортовано товарів на 897,9 млн. дол. США (22,9% експорту міста), 
імпортовано – на 175,4 млн. дол. США (21,1% імпорту міста).

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги 
енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – 69,1%, 
котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв – 10,6%, каучуку, гуми 
– 4%.

1.4. Інвестиції
Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку мі

ста, станом на 01 жовтня 2012 року склав 5,2 млрд. дол. США, що на  
11,3 млн. дол. США (на 0,2%) більше обсягу інвестицій на початок року. 

Інвестиції надійшли з 
28 країн світу.

Основними країна
миінвесторами зали
шаються Федеративна 
Республіка Німеччи
на, Республіка Кіпр, 
Королівство Нідер
ландів, Сполучене Ко
ролівство Великої Бри
танії. Близько 99,1% 
від загального обсягу 
іноземних інвестицій 
вкладено в промисло

вість Кривбасу: в переробну – 89,7%, добувну – 9,4%.
Обсяг іноземних інвестицій на душу населення по місту становить  

7 849 дол. США, що перевищує загальноукраїнський показник у 6,8 
раза (1154 дол. США).

1.5. Транспорт
Послугами пасажирського транспорту в січні – вересні скористалося 

98,5 млн. осіб, пасажирооборот виконано в обсязі 954,4 млн. пас. км, 
що відповідно на 3,7% та 1% більше, ніж у 2011 році.

Підприємствами міста та фізичними особамипідприємцями, 
які працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено  
170,3 тис. т вантажів, що більше показника січня – вересня 2011 
року на 17,5%.

1.6. Доходи населення

За січень – вересень 2012 року розмір середньомісячної заробітної 
плати штатного працівника в місті Кривому Розі становив 3 531 грн., 
що в 3,16 раза більше рівня гарантованої державою міні
мальної заробітної плати, на 14% більше середньообласного 
показника та на 19% – всеукраїнського показника.

Середня пенсійна виплата по місту з початку року зросла 
на 15,4% і станом на 01.10.2012 склала 1 682,1 грн.

1.7. Ринок праці
В умовах активізації політики зайнятості відбулося поліп

шення ситуації на ринку праці. Рівень зареєстрованого без
робіття станом на 01.10.2012 складав 1,06%, що на 0,03% 
менше результатів січня – жовтня 2011 року. Кількість без
робітних з початку року зменшилася на 336 осіб і становила 
4 325.

За 10 місяців 2012 року створено 12 069 робочих місць, що 
на 13,2% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

1.8. Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення Кривого Рогу станом на 01 жовтня 

2012 року становила 659,9 тис. осіб. Упродовж січня – вересня 2012 
року вона зменшилася на 3102 особи. Зміна чисельності населення 
відбулася за рахунок природного скорочення на 2565 осіб (5,2%) та 
міграційного – 537 осіб (1%).

У порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшив
ся рівень народжуваності з 10,5 народжених на 1000 жителів до 11,2. 
Коефіцієнт смертності населення зріс з 16,0% до 16,4%.

2. Пріоритетні завдання,  
над вирішенням яких працювало  
управління економіки виконкому  
міської ради

2.1. Місцевий економічний розвиток
Протягом 2012 року робота управління була спрямована на реалі

зацію завдань та заходів Стратегічного плану розвитку міста Кривого 
Рогу до 2015 року.

Для забезпечення ефек
тивності та якості його вико
нання в січні 2012 року було 
створено Комітет з управлін
ня впровадженням Страте
гічного плану розвитку міста 
Кривого Рогу до 2015 року.

Упродовж року управ
лінням забезпечено прове
дення 6 засідань Комітету, 
за результатами яких здій
снено розробку Плану дій з 
виконання заходів Стратегії 
та внесено зміни до неї, визначено систему моніторингу впровад
ження завдань і заходів, розпочато роботу над індикаторами Стра
тегічного плану.

З метою сприяння диверсифікації економіки міста та забезпечення 
її сталого розвитку, у липні 2012 року створено комунальне підпри
ємство «Інститут розвитку міста Криво
го Рогу» Криворізької міської ради. Його 
діяльність спрямована на створення 
сприятливих умов для залучення в еко
номіку міста внутрішніх і зовнішніх інве
стицій, дослідження та вибір ефективних 
методів взаємодії між містом і потенцій
ними інвесторами, залучення коштів з 
міжнародних фондів та організацій для 
вирішення нагальних питань міста й формування інвестиційних про
дуктів.

На сьогоднішній день комунальним підприємством «Інститут роз
витку міста Кривого Рогу» розроблено 10 проектів щодо сталого місце
вого розвитку, реалізацію яких передбачено здійснити в наступному 
році.

 Продовжено співпрацю виконкому Криворізької міської ради з Фе
дерацією канадських муніципалітетів 
щодо реалізації в місті проекту «Місце
вий економічний розвиток міст Украї
ни» і Конференційною радою Канади з 
реалізації проекту «Розбудова спромо
жності до економічно обґрунтованого 
планування розвитку областей та міст 
України».

За програмою проекту «Розбудова 
спроможності до економічно обґрунто
ваного планування розвитку областей 
та міст України» підготовлено Профіль 
міста Кривий Ріг і здійснено розробку 
довгострокового демографічного про
гнозу до 2030 року.

У межах реалізації проекту «Місцевий економічний роз
виток міст України» у 2012 році управлінням підготовле
но демонстраційний проект «Маркетингова стратегія міста 
Кривого Рогу та інструменти її впровадження», метою якого є фор
мування позитивного інвестиційного іміджу міста для забезпечення 
залучення в економіку внутрішніх і зовнішніх інвестицій, що дасть 
можливість створити широкий спектр підприємств з високою продук
тивністю й можливістю всебічної зайнятості мешканців Кривого Рогу.

Кривий Ріг є пілотним містом серед містучасників проекту «Місце
вий економічний розвиток міст України», у якому спільно з Програмою 
Ради Європи розпочато розробку системи моніторингу та оцінки по
казників ефективності впровадження Стратегічного плану міста Кри
вого Рогу до 2015 року.

Протягом року управлінням забезпечувалося проведення офіцій
них зустрічей керівників зазначених проектів Керол Кардіш та Пола 
Дарбі з міським головою й представниками виконкому Криворізької 
міської ради.

На виконання Стратегічного плану, з метою нівелювання негатив
ного стереотипу Кривбасу як індустріального регіону України з не
задовільним екологічним станом довкілля, позиціонування його як 
центру промислового туризму національного й міжнародного рівнів, 

управлінням проведено засідання «круглого столу» із залученням 
представників промислових підприємств міста, науковців, громадсь
ких організацій, створено робочу групу з розробки Програми розвитку 
промислового туризму в місті Кривому Розі та розпочато її роботу.

2.2. Забезпечення повноцінних розрахунків за енергоносії
Одним з напрямів діяльності управління є координація роботи із 

забезпечення повноцінних розрахунків за енергоносії та житловоко
мунальні послуги.

У поточному році разом з виконкомами районних у місті рад, керів
никами підприємств і установ міста активізовано роботу щодо підви
щення рівня оплати споживачами за фактично отримані послуги та 
погашення заборгованості минулих років і здійснювалися ефективні 
заходи організаційного характеру, зокрема:
 – за пропозицією управління на засіданні виконкому Криворізької 

міської ради 2 рази розглянуто питання стану розрахунків спожи
вачів міста за житловокомунальні послуги та енергоносії; забезпе
чено проведення 7 засідань міської комісії з питань забезпечення 
постачання енергоносіїв і своєчасних розрахунків за їх споживання;

 – удосконалено автоматизовану систему щоденного моніторингу 
стану розрахунків підприємств тепло, водопостачання за спожиті 
енергоносії шляхом упровадження нового інформаційного модуля, 
який працює в онлайн режимі та надає можливість оперативно 
впливати на ситуацію;

 – здійснювався щомісячний моніторинг претензійнопозовної роботи 
підприємствнадавачів житловокомунальних послуг; активізова
но роботу в цьому напрямі.
У результаті вперше за останні три роки вдалося досягти 106,9% рів

ня оплати населенням міста за житловокомунальні послуги та скоро
чено його загальну заборгованість у розмірі 33 млн. грн.

2.3. Розвиток корпоративно-соціального партнерства
Практика корпоративносоціального партнерства у вигляді спільної 

реалізації владою та бізнесом соціальноекономічних проектів про
довжує успішно реалізовуватися в місті Кривому Розі.

 З метою створення належних соціальних і культурних умов про
живання в місті виконавчим комітетом Криворізької міської ради та 
провідними підприємствами міста (публічне акціонерне товариство 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», підприємства гірничорудного дивізіону 
товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», 
відкрите акціонерне товариство «Південний гірничозбагачувальний 
комбінат», публічні акціонерні товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», «Кри
ворізький залізорудний комбінат», «ХайдельбергЦемент Україна») 
протягом останніх років укладаються договори про співробітництво. Їх 
умовами передбачається залучення інвестиційних ресурсів на фінан
сування низки соціальних проектів розвитку міста.

У 2012 році укладено договори соціального партнерства на найбіль
ший за всі роки обсяг інвестування – 67,8 млн. грн., у т.ч.:
 – підприємства гірничорудного дивізіону товариства з обмеженою 

відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (публічні акціонерні това
риства «Північний гірничозбагачувальний комбінат», «Централь
ний гірничозбагачувальний комбінат», «Інгулецький гірничозба
гачувальний комбінат») – 40 млн. грн.,

– публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» –  
15 млн. грн.,
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На трибуну сесії міської ради

– відкрите акціонерне товариство «Південний гірничозбагачуваль
ний комбінат» – 10,3 млн. грн.,

– публічне акціонерне товариство «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» – 2 млн. грн.,
 – публічне акціонерне товариство «ХайдельбергЦемент Україна» – 

0,5 млн. грн.
Використання коштів здійснюється в пріоритетних для міста напря

мах:
– реконструкція трамвайних колій та другий етап комплексного бла

гоустрою проспекту Південного;
– благоустрій зон відпочинку (парків, скверів);
– будівництво трамвайних колій;
– придбання спортивного обладнання для подальшого розташуван

ня на спортивних майданчиках загальноосвітніх закладів;
– ремонт шляховомостового господарства;
– проведення ремонту покрівель у житлових будинках;
– придбання медичного обладнання, комп’ютерних класів тощо.
2.4. Реалізація міської тарифної політики в комунальній 

сфері
З метою підвищення ефективності роботи підприємств міського 

електротранспорту та враховуючи звернення комунальних підпри
ємств «Швидкісний трамвай», «Міський трамвай», «Міський тролей
бус» щодо перегляду тарифів на послуги з перевезення пасажирів 
управлінням економіки здійснено аналіз фінансовоекономічної 
діяльності цих підприємств і встановлені об’єктивні причини росту їх 
витрат. Унаслідок означеного прийнято відповідне рішення виконко
му міської ради. Перегляд тарифів дозволив підприємствам покращи
ти якість надання послуг з перевезення пасажирів у місті.

Протягом останніх років за новітньою технологією здійснена та 
продовжується реконструкція трамвайних колій. Це дозволило зни
зити рівень шуму більше ніж на 50%; збільшити довжину маршруту 
швидкісного трамваю в районі станції «Кільцева»; частково оновити 
рухомий склад тощо.

2.5. Функціонування системи державних закупівель у місті
Сфера державних закупівель є однією з провідних ланок в питанні за

безпечення прозорості витрачання державних коштів. Регулювання сфери 
державних закупівель протягом 2012 року здійснювалося на підставі ви
мог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Воно харак
теризується змінами, пов’язаними, передусім, з виключенням зпід дії 

Закону коштів комунальних підприємств 
у серпні цього року.

У цілому за 9 місяців 2012 року роз
порядниками коштів міського бюдже
ту та комунальними підприємствами 
міста було проведено 826 процедур 
закупівель, пропозиції до яких пода
ли 1 526 учасників. За результатами 
проведених торгів укладено договорів 
на суму 1,1 млрд. грн., що становить 
половину загальної вартості всіх укла
дених договорів. Найчастіше в процесі 

закупівель замовники продовжують застосовувати найконкурентнішу 
процедуру – відкриті торги. За такою процедурою придбано лікарські 
препарати, продукти харчування, проведено низку капітальних і по
точних ремонтів, упроваджено заходи з благоустрою.

Значення показника «закупівля в одного учасника» об’єктивно ві
дображає вимогу Закону проводити торги на послуги, що надаються 
підприємствамимонополістами.

Поінформованість і обізнаність розпорядників державних коштів 
є запорукою ефективності функціонування системи державних заку
півель. Управлінням продовжено практику проведення семінарів
нарад з розпорядниками коштів із залученням представників конт
ролюючих органів, надання на постійній основі методичної допомоги 
з питань застосування законодавства у сфері закупівель, налагодже
но оперативне інформаційне забезпечення замовників і потенційних 
учасників процесу закупівель.

Начальник управління економіки  
виконкому міської ради О. СВІТЛИЧНИЙ.

Звіт про роботу фінансового управління виконкому міської ради в 2012 році
Протягом 2012 року робота управління була спрямована на органі

зацію та координацію діяльності всіх учасників бюджетного процесу 
щодо складання, виконання бюджету та контролю за цільовим і ефек
тивним витрачанням бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджет
ного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2012 рік» та інших нормативноправових актів, що регламентують 
бюджетний процес.

Другий рік поспіль головний кошторис міста був затверджений до 
початку бюджетного року. Його показники склали 2,7 млрд. грн., що на 
222,0 млн. грн. більше, ніж у 2011 році.

З початку поточного року робота управління була зосереджена на 
забезпеченні виконання затверджених показників. З цією метою у лю
тому розроблено заходи з їх виконання та чітко визначено завдання 
для всіх учасників бюджетного процесу, що були затверджені відпо
відним розпорядженням міського голови.

Для збільшення надходжень і зміцнення ресурсної бази з початку 
року управлінням організовано та взято участь у 29 засіданнях місь
ких нарад і робочих груп із забезпечення податкових та інших надход
жень до бюджетів усіх рівнів, з питань своєчасної сплати поточних пла
тежів, скорочення податкової заборгованості до бюджетів усіх рівнів, 
збільшення рівня навантаження суб’єктів господарювання, забезпе
чення своєчасної виплати заробітної плати.

З метою вжиття своєчасних заходів з мобілізації коштів, оператив
ного реагування та недопущення росту податкової заборгованості фі
нансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг виконан
ня доходів бюджету за кожним джерелом надходжень і щомісячний 
аналіз динаміки податкової заборгованості.

Перевиконання міського бюджету за І півріччя 2012 року дозволило 
отримати додаткові кошти в сумі 33,9 млн. грн., які були спрямовані на 
надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для пога
шення заборгованості з податків та виплати заробітної плати, надання 
субвенції обласному бюджету на утримання об’єктів (лікувальних за
кладів) спільного користування та на утримання об’єктів благоустрою 
й запровадження інноваційних методів у сфері економічного розвитку 
міста.

За підсумками 10 місяців поточного року забезпечено 100% вико
нання доходів зведеного бюджету міста в сумі 2 126,2 млн. грн., у тому 
числі доходи загального фонду склали 1 715,8 млн. грн.

Надходження податків, зборів та обов’язкових платежів, що зара
ховуються до загального фонду місцевого бюджету, забезпечено на 
рівні 1 126,0 млн. грн. або на 100,3%. Приріст цих надходжень до пла
ну складає 3,5 млн. грн., а до факту відповідного періоду 2011 року – 
189,1 млн.грн. або 20,2%.

Основними джерелами доходів, що вплинули на виконання загаль
ного фонду міського бюджету та значно збільшили надходження в 
порівнянні з відповідним періодом минулого року, є:
 – податок на доходи фізичних осіб, який склав 567,4 млн. грн., що на 

46,9 млн. грн. або на 9,0% більше, ніж за відповідний період 2011 
року;

 – плата за землю, яка склала 504,0 млн. грн., що на 109,7 млн. грн. 
або на 27,8 % більше, ніж у відповідному періоді 2011 року. Збіль
шення надходжень відбулося у зв’язку з переходом на оренду землі 

по окремим земельним ділянкам підприємств гірничометалургій
ного комплексу. Приріст надходжень порівняно з початком року 
становив більше 22,0 млн. грн. З початку року із суб’єктами госпо
дарювання оформлено 330 попередніх договорів оренди землі із 
загальною сумою нарахувань близько 1,1 млн. грн. на місяць;

 – надходження від орендної плати за користування цілісним майно-
вим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності, які склали 15,2 млн. грн. У зв’язку зі змінами в діючому 
законодавстві України надходження зросли на 7,7 млн. грн. або в 2 
рази проти відповідного періоду 2011 року;

 – плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюд-
жетів, яка становила 3,3 млн. грн., що на 2,3 млн. грн. або в 3 рази 
більше, ніж у відповідному періоді 2011 року;

 – податок на прибуток підприємств та фінансових установ кому-
нальної власності, який склав 29,6 млн. грн., що більше на 24,5 млн. 
грн. до відповідного періоду 2011 року.
Доходи спеціального фонду бюджету міста склали 163,6 млн. грн., 

що на 13,3 млн. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2011 року.
Витрати бюджету міста за 10 місяців 2012 року склали 

1 995,1 млн. грн., у тому числі:
 – за загальним фондом – 1 591,7 млн. грн., з них за рахунок суб

венцій і дотацій з державного та обласного бюджетів – 567,6 млн. 
грн.;

 – за спеціальним фондом – 403,4 млн. грн., у тому числі за раху
нок субвенцій з інших бюджетів – 234,4 млн. грн.
На утримання 505 установ бюджетної сфери міста з чисельністю 

25,4 тис. працівників направлено 921,6 млн. грн. або 81% обсягу ви
датків загального фонду (без урахування субвенцій).

На заробітну плату працівникам бюджетної сфери міста протягом 
січня – жовтня 2012 року направлено 706,8 млн. грн. Заробітна плата 
виплачується своєчасно та в повному обсязі, відповідно до термінів, 
передбачених колективними угодами. Заборгованість за цими випла
тами відсутня.

У повному обсязі забезпечено розрахунки за спожиті енергоносії та 
комунальні послуги, на що направлено 142,0 млн. грн.

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування скла
ли 11,4 млн. грн. та 41,5 млн. грн. відповідно.

У порівнянні з попередніми роками майже вдвічі зросла інвести
ційна складова бюджету, що дозволяє направляти значні фінансові 
ресурси на соціальнозначущі об’єкти будівництва та реконструкції, 
оновлення матеріальнотехнічної бази установ бюджетної сфери. За 
рахунок усіх джерел надходжень на капітальні видатки за 10 місяців 
поточного року направлено майже 145,0 млн. грн.

Загалом на виконання 29 програм місцевого значення в галузях 
житловокомунального господарства, транспорту, культури, соціаль
ного захисту населення та інших сфер, які опікуються широким спек
тром виконання робіт і послуг для населення міста, за 10 місяців 2012 
року виділено 409,9 млн. грн.

За рахунок субвенцій і дотацій з обласного та державного бюджетів 
з початку року видатки склали 802,2 млн. грн. За цільовим призначен
ням кошти направлені на пільги та житлові субсидії (118,7 млн. грн.), 
допомогу сім’ям з дітьми (325,1 млн. грн.), утримання дітейсиріт та 

позбавлених батьківського піклування в будинках сімейного типу, 
притулках для дітей (9,8 млн. грн.), ремонт доріг (33,4 млн. грн.), при
родоохоронні заходи (9,3 млн. грн.), погашення заборгованості з різ
ниці в тарифах (207,6 млн. грн.) та ін.

Внутрішній фінансовий контроль, який є основним елементом сис
теми управління коштами бюджету міста, здійснювався спеціалістами 
управління на всіх стадіях бюджетного процесу відповідно до вимог 
законодавства України.

Для упередження неефективного використання бюджетних коштів 
працівниками управління взято участь у 11 засіданнях робочих груп 
по закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування тендерних проце
дур та опрацьовано матеріали 189 засідань таких робочих груп.

З початку року управлінням спільно з розпорядниками бюджет
них коштів, фінансовими відділами виконкомів районних у місті рад 
та іншими учасниками бюджетного процесу проведено 10 семінарів
нарад, на яких розглянуто питання стосовно змін до бюджетного за
конодавства, ефективного використання фінансових ресурсів, стану 
внутрішнього фінансового контролю, дотримання лімітів споживання 
енергоресурсів тощо.

З метою набуття досвіду та застосування найкращих практик у 
стратегічному плануванні працівники фінансового управління бе
руть активну участь у проектах «Місцевий економічний розвиток міст 
України» та «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого 
планування розвитку міст та областей України», які з 2011 року впро
ваджуються в місті за підтримки уряду Канади.

У 2012 році розпочато поетапне запровадження елементів прог
рамноцільового методу формування та виконання видатків бюджету, 
що є ефективним інструментом бюджетного управління. У рамках цієї 
роботи затверджено показники міського та районних у місті бюджетів 
з урахуванням програмноцільового методу бюджетування та розро
блено 302 бюджетні програми.

У процесі роботи над формуванням показників бюджету наступного 
року детально опрацьовано розраховані Міністерством фінансів Украї
ни прогнозні показники доходів на 2013 рік. З метою забезпечення до
статнього рівня фінансування бюджетних установ міста та населення 
послугами на рівні, гарантованому державою, направлено листи до 
Міністерства фінансів України, головного фінансового управління 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації з обґрунтуван
нями та пропозиціями щодо перегляду доведених місту показників.

Фінансове управління активно взаємодіє з Асоціацією міст України, 
опрацьовуються аналітичні матеріали, готуються інформації та пропо
зиції щодо позиції міста за проблемними питаннями, які потребують 
вирішення на законодавчому рівні.

З метою забезпечення виконання доходів і видатків бюджету, ефек
тивного використання бюджетних коштів та підвищення відповідаль
ності всіх учасників бюджетного процесу за дотримання чинного 
бюджетного законодавства, спільна конструктивна робота управлінь, 
відділів й інших виконавчих органів міської ради, виконкомів район
них у місті рад, податкових та контролюючих органів буде продовжена 
й у наступному році.

Начальник фінансового управління  
виконкому міської ради О. РОЖКО.

Звіт про роботу управління екології виконкому міської ради в 2012 році
Бажання територіальної громади бачити своє місто екологічно без

печним гірничометалургійним центром світу стало основою Страте
гічного плану розвитку міста до 2015 року, у якому питання екології є 
одним з пріоритетних.

Основні завдання захисту навколишнього природного середовища:
– забезпечення гарантованих державою екологічних прав громадян;
– реалізація галузевої політики, спрямованої на поліпшення та охо

рону навколишнього природного середовища, раціональне вико

ристання природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки 
життєдіяльності мешканців міста;

– організація й здійснення контролю за дотриманням природоохо
ронного законодавства у сфері використання та охорони природних 
ресурсів загально державного й місцевого значення, відтворення 
рослинних і тваринних ресурсів, збереження безпечного для існу
вання живої й неживої природи довкілля.
Указані пріоритети та шляхи вирішення всіх нагальних для міста пи

тань екологічної сфери, у т. ч. й проблемних, знайшли відображення 
в довгостроковій програмі по вирішенню екологічних проб лем Крив
басу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 
2011 – 2022 роки. Контроль за ходом її виконання став одним з на
прямків діяльності управління екології виконкому міської ради.

До співпраці в реалізації програмних заходів залучено 14 найбільших 
суб’єктів господарювання міста, які є виконавцями комплексу відповідних 
заходів. Їх екологічний ефект, без перебільшення, має ключове значення 
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління розвитку підприємництва  
виконкому міської ради в 2012 році

Робота управління в 2012 році була спрямована на створення спри
ятливого підприємницького клімату, вдосконалення рівня відносин і 
співпраці бізнесу з органами місцевого самоврядування, місцевими 
органами виконавчої влади, формування привабливого інвестиційного 
середовища, удосконалення економічної стратегії міста, інформаційнона
вчальної підтримки малого підприємництва, реалізації ефективної регу
ляторної політики, збільшення рівня працевлаштування незайнятого на
селення, наповнення місцевого бюджету, насичення споживчого ринку 
конкурентоспроможною вітчизняною продукцією, створення ефек
тивного механізму зворотного зв’язку між органами місцевого само
врядування та об’єктами інфраструктури підтримки підприємництва.

Підприємництво –  
провідний сектор ринкової економіки

Підприємництво в місті стало самостійним елементом ринкової 
економіки, про що свідчить внесок малого й середнього бізнесу до 
загального фонду міського бюджету власних та закріплених доходів, 
який складає більше ніж третину. Підприємницький сектор має вплив 
на структурну перебудову, збільшення обсягів виробництва, роздріб
ного товарообігу, сприяє задоволенню споживчого попиту населення, 
є середовищем для розвитку конкуренції, створення нових робочих 
місць.

 Загальна чисельність суб’єктів господарювання – юридичних та фі
зичних осіб в місті становить майже 24 тис., за 11 місяців поточного 
року розпочали свою діяльність понад 2 тис. суб’єктів підприємниць
кої діяльності.

Орієнтуючись на попит споживачів, мережа об’єктів бізнесу в місті 
постійно оновлюється та розширюється і на сьогодні налічує майже 10 
тис. об’єктів. Об’єкти торговельної галузі в бізнесовій структурі посіда
ють 70%. Сучасний стан трансформації споживчого ринку торгівлі в 
місті характеризується становленням нових форматів, які виступають 
каталізаторами прогресивних інноваційних процесів у сфері товарного 
обігу, спонукають розвиток цивілізованої конкуренції. Протягом 2012 
року відкрито близько 100 нових об’єктів, у тому числі мережевої про
довольчої торгівлі – «АТБМаркет», «Сільпо», «Брусниця», «Варус», 
«Технополіс», «Бульбуль», ресторанного господарства – кафе «Мали
на», «Два гуся». Забезпеченість населення міста торговельними пло

щами перевищує існуючий норматив на 21,8%, посадковими місцями 
в закладах ресторанного господарства – на 30%.

Постійно вживаються заходи щодо створення сприятливого підпри
ємницького клімату, про що свідчать показники збільшення обсягу 
обороту роздрібної торгівлі в місті на 25,2% (за статистичним звітом 
у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року), зайнятості в бізнесі, в 
об’єктах якого протягом року створено понад 12 тис. нових робочих місць.

Підвищення рівня життя населення, покращення добробуту потре
бують постійного росту споживання послуг. Від розвитку та вдоскона
лення побутового обслуговування залежить обсяг вільного часу зай
нятого населення, необхідного для всебічного розвитку та організації 
дозвілля. Сфера побутових послуг нараховує майже 2,4 тис. об’єктів 
бізнесу, у яких надаються понад 900 видів послуг. З метою розвитку 
інфраструктури об’єктів з побутового обслуговування управлінням пе
ріодично проводяться маркетингові дослідження потреби в забезпе
ченні соціально значимими послугами. На сьогодні вони надаються в 
366 перукарнях, 229 майстернях з ремонту взуття, 137 ательє з пошит
тя одягу. Туристів та гостей міста обслуговують 11 об’єктів готельного 
бізнесу, що відповідають високим вимогам світового менеджменту та 
мають розвинену інфраструктуру.

Сталий розвиток виробничої сфери підприємництва відображаєть
ся в ефективній роботі 57 підприємств харчової промисловості, 13 з 
яких мають зареєстровані торгові марки. Асортимент продукції під
приємств харчової промисловості налічує понад 500 найменувань. У 
поточному році ними вироблено продукції на суму близько 500 млн. 
грн., досягнуто зростання обсягів виробництва молокопродуктів на 
8,4%, дріжджів – 14,3%, кондитерських виробів – 29,7%, ковбасних 
виробів – 15,5%, безалкогольних напоїв – 7,2%.

Упровадження правових регуляторних 
відносин – навігатор успішного розвитку 
підприємництва

Послідовне співробітництво підприємницьких кіл через налагод
ження тристороннього партнерства між владою, громадою та бізне
сом вплинуло на прийняття регуляторних актів, передбачених планом 
діяльності міської ради та її виконкому на 2012 рік. Актуальним для 

територіальної громади стало прийняття рішень, які сприяють діяль
ності у сферах містобудування та архітектури, благоустрою територій, 
переведення житлових будинків і приміщень (квартир) у нежилі, уста
новлення режимів роботи об’єктів бізнесу.

Фільтром корупції визнано та підтверджено членами територіаль
ної громади в ході здійснення анкетування процеси дерегуляції та 
відкритість здійснення регуляторної діяльності органами місцевого 
самоврядування.

Активність громадськості  
в регуляторних процесах, тисяч осіб

Дієвим інструментом для системної роботи з ліквідації штучних 
бар’єрів і перепон на шляху вільного розвитку ділової ініціативи стали 
такі заходи:
 – з переліку документів на отримання 17 відповідних дозволів, що 

видаються місцевими та районними дозвільними органами, ви
ключено подання певних довідок;

 – з метою створення єдиного прозорого механізму правового регу
лювання відносин щодо здійснення приватизації та оренди об’єктів 
комунальної власності;

 – упроваджено єдиний порядок встановлення особистого сервітуту 
під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяль
ності, у результаті застосування якого в поточному році підготов

для покращення екологічної ситуації на території Кривбасу.
Усього з початку року на реалізацію заходів довгострокової програ

ми спрямовано 703,2 млн. грн., з них:
• власних коштів підприємств – 667,1 млн. грн., 
• бюджетних коштів – майже 36,1 млн. грн., у тому числі:
– з обласного бюджету – 14,4 млн. грн.;
– з міського бюджету – 21,7 млн. грн.

Підприємствами міста виконувалися повітроохоронні заходи. Запо
бігання пилоутворенню на відвалах, хвостосховищах, шламонакопи
чувачах здійсню валося шляхом закріплення поверхонь речовинами, 
що затримують пил, зволо ження «сухих» пляжів хвостосховищ, поли
ву технологічних автодоріг, зрошення складів готової продукції, висад
ження рослинності тощо.

При проведенні масових вибухів у кар’єрах обов’язково здійсню
ються природоохоронні заходи, спрямовані на скорочення техно
генного навантаження на довкілля та людину: використовуються 
внутрішня та зовнішня гідрозабійки, застосовуються винятково без
тротилові вибухові речовини та ін.

У результаті виконання вищезазначених повітроохоронних заходів 
удало ся запобігти надходженню в атмосферне повітря 10 тис.тонн за
бруднюючих ре човин. 

На публічних акціонерних товариствах «Північний гірничозбагачу
вальний комбінат», «Кривбасзалізрудком», «ХайдельбергЦемент 
Україна» проводилися роботи з будівництва та реконструкції фільтрів 
і аспіраційних установок. За рахунок виконаної приватним акціонер
ним товариством «Кри ворізький завод гірничого обладнання» заміни 
рукавних фільтрів ФРКДІ1100 на газоочисному обладнанні електро
дугових печей сталефасоноливарного цеху за безпечено зниження ви
кидів на 26,15 тонн на рік.

Послідовно продовжуються роботи зі створення в м. Кривому Розі 
авто матизованих систем комплексного екологічного моніторингу. У 
2012 році введено в експлуатацію два обладнаних стаціонарних пости 
для автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря, 
що були придбані в 2011 році. У поточному році коштом фонду охо
рони навколишнього природного середовища придбано та встановле
но ще два аналогічних пости. Розроблено проект організації системи 
екологічного моніторингу міста, завданням якого є поєднання мережі 
пунктів спостереження в єдину комплексну систему.

Дані автоматичного моніторингу дозволять покращити результа
тивність природоохоронної діяльності та більш оперативно приймати 
відповідні управлінські рішення в разі виявлення будьяких відхи
лень і вже мають практичне застосування. 

Низка природоохоронних об’єктів, уведених в експлуатацію у 2012 
році, сприяє покращенню водного середовища. 

На території ЦентральноМіського району завершено роботи з роз
чистки русла річки Стара Саксагань та влаштуванню берегоукріплення. 
На 4,8 км роз чищено русло річки та виконано роботи з берегоукріплен
ня, створено умови для відпочинку мешканців міста та його гостей на 
мальовничих берегах у істори чному центрі міста.

Реалізується один з ключових екологічних напрямів – підвищення 
якості питної води. Коштом обласного бюджету продовжуються робо
ти з модернізації Карачунівських очисних споруд державного проми
слового підприємства «Кривбаспромводопостачання».

Упроваджені в 2012 році система преаерації водозабірного ковша і 
три ступенева система очистки води – перші в Україні та на територіях 
країн Співдружності Незалежних Держав. Фахівці вважають це знач
ним кроком в підвищенні якості виробництва питної води.

Значна увага приділяється будівництву каналізаційних колекторів, 
унікальних за своєю довжиною та разгалуженою мережею водовідве
дення, що є надзвичайно актуальним для міста. Послідовна робота, 
яка в межах наявного фінансування проводиться протягом останніх 
років, вже має позитивний результат – повне припинення аварійних 
скидів неочищених госппобутових стоків у водні об’єкти міста.

Уведено в експлуатацію каналізаційні мережі вулиць Каракалпаць
кої, Єрмолової, Кленової у ЦентральноМіському районі міста довжи
ною 0,74 км. До кінця року очікується завершення робіт з будівництва 
самопливного каналізаційного колектора на вул. Кузнецова в Жовтне
вому районі міста довжиною 1,016 км. 

Запобіжними заходами від підтоплення станції швидкісного трамваю 
«Електрозаводська» підтримується безпека користування її послугами.

2012 рік став стартовим для щорічного міського конкурсу студент
ських наукових робіт з питань екології, започаткованого розпоряджен

ням міського голови від 24.05.2012 №129р. Він проводиться з метою 
залучення студентської молоді до вирішення екологічних проблем 
міста, об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану довкілля.

У червні в урочистій обстановці на засіданні виконкому Криворізької 
міської ради нагороджено Дипломами переможців та фіналістів конкурсу. 

Одним з напрямів поширення екологічних знань серед молоді та меш
канців міста є друковані видання. Коштом міського фонду охорони на
вколишнього природного середовища видано Екологічний паспорт міста 
Кривого Рогу. Він розповсюджений у навчальних закладах. Це сприяє фор
муванню «зеленого мислення», надзвичайно важливого для досягнення 
економічно, соціально та екологічно збалансованого майбутнього.

Традиційно в Кривому Розі проводяться екологічні заходи держав
ного й обласного рівнів.

У березні під егідою Держгірпромнагляду України проведено на
раду з питання створення спеціалізованої геоінформаційної системи 
безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану ма
сивів порід у гірничих відводах діючих та закритих гірничодобувних 
підприємств Кривбасу. 

21 березня за ініціативи виконкому міської ради на базі Кривого 
Рогу проведено засідання Міжвідомчої комісії, створеної за ініціативи 
виконкому міської ради та підтриманої Державним агентством водних 
ресурсів України, з питань промивки й екологічного оздоровлення річ
ки Інгулець. Визначено шляхи покращення екологічного стану водних 
ресурсів басейну річки. Протокольне рішення наради стало основою 
для досягнення вагомого результату в оздоровленні русла річки Інгу
лець. Ним продовжено термін її промивки до серпня. Це дало змогу 
зменшити до нормативних показників вміст хлоридів у річковій воді.

У травні з метою обговорення найбільш актуальних екологічних 
проблем міста на базі Державного вищого навчального закладу «Кри
ворізький національний університет» було проведено «круглий стіл» 
з теми «Шляхи вирішення екологічних проблем Кривбасу». У заході 
взяли участь керівники органів виконавчої влади у сфері екології об
ласного й місцевого рівнів, науковці та молодь міста. 

Можливість піднімати складні екологічні питання на найвищому 
рівні, привертати до них увагу владних структур держави з подаль
шим прийняттям ними управлінських рішень у поєднанні з наполе
гливою повсякденною цілеспрямованою роботою управління екології 
виконкому міської ради в подальшому забезпечуватимуть належну 
реалізацію державної та місцевої політики в сфері охорони навколиш
нього природного середовища у м. Кривому Розі.

Основні завдання галузі на 2013 рік:
– забезпечення пилопридушення під час масових вибухів, запобі

гання пилоутворенню на прилеглих до відвалів, хвостосховищ, 
шламонакопичувачів територіях, контроль за станом забруднен
ня атмосферного повітря, створення та матеріальнотехнічне за
безпечення системи екологічного моніторингу стану повітряного 
басейну, модернізація газоочисного обладнання;

– рекультивація порушених гірничими роботами земель;
– реконструкція та розширення загальноміських каналізаційних 

очисних споруд, будівництво каналізаційних мереж і споруд на 
них, заміна зношених мереж водовідведення;

– проведення робіт з ліквідації наслідків підтоплення швидкісного трам
ваю, інших об’єктів соціального призначення та територій міста;

– будівництво полігонів і придбання обладнання, спецтехніки для 
збору, транспортування, складування твердих побутових відходів;

– розробка проектів і установлення в натурі меж водоохоронних зон 
річок Інгулець та Саксагань;

– створення належних умов утримання безпритульних тварин і вре
гулювання питання безконтрольного збільшення їх чисельності;

– проведення заходів з озеленення території та інших з охорони дов
кілля міста. 

Начальник управління екології  
виконкому міської ради О. СКАКАЛЬСЬКИЙ.
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На трибуну сесії міської ради

лено та видано суб’єктам підприємницької діяльності 89 проектів 
договорів особистого сервітуту;

 – мобілізовано інтелектуальні та інвестиційні ресурси для здійснення 
соціальних проектів, що мають на меті економічний розвиток міста 
як великого промислового мегаполісу (міською радою погоджено 
170 містобудівних розрахунків та детальний план територій для 
будівництва, оформлення земельних ділянок під об’єкти бізнесу);

 – налагоджено партнерство між платниками податків та державними 
установами, унаслідок чого обсяги надходжень до міського бюдже
ту від сплати збору за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності в порівнянні з 2011 роком при стабільній чисельності 
підприємців збільшилися на 12%, від сплати єдиного податку – на 
дві третини обсягів надходжень;

 – закріплено практику відкритих обговорень за участю представників 
громадських кіл питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю (на 
виконання розпоряджень міського голови проведено 40 публічних 
слухань за участю понад 1,5 тис. осіб).
Розробниками регуляторних актів розпочато регуляторну діяль

ність щодо визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. 
метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб. Завершуєть
ся перегляд нормативних актів щодо ритуальних послуг. Ініційовано 
розробку нормативноправових актів у сферах господарської діяль
ності, що потребують негайних змін (щодо затвердження Тимчасового 
порядку встановлення меж зони дії особистого сервітуту під тимча
совими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності; щодо 
проведення конкурсу з організації та управління рухом міського паса
жирського транспорту).

Практичним результатом опрацювання нормативних документів 
стало оприлюднення в Криворізькій міській комунальній газеті «Чер
воний гірник» та на офіційних вебсайтах органів місцевого самовря
дування міста нових регуляторних актів із визначених питань.

Вільний доступ до нормативноправових актів, інформаційних по
відомлень про регуляторну діяльність органів місцевого самовряду
вання, розміщених на сайтах виконкому Криворізької міської ради 
та районних у місті рад, свідчить про наявність дієвого зворотного 
зв’язку з громадою, що значно вплинуло на розширення кола користу
вачів (понад 150 тис. відвідувачів, що вдвічі більше, ніж у 2011 році).

Соціальна відповідальність бізнесу – 
підвищення іміджу  
територіальної громади

Запровадження ефективних форм взаємодії між владою та бізне
сом як дієвого засобу розв’язання соціальноекономічних проблем 
визначено одним з важливих стратегічних пріоритетів розвитку міста.

Нагальними завданнями у сфері розвитку підприємництва стали: 
поліпшення галузевої структури підприємництва через розвиток ви
робничої сфери, збільшення кількості працівників на малих підпри
ємствах, легалізація найманих працівників та зростання їх заробітної 
плати, підвищення рівня активності підприємців у громадському жит
ті міста, налагодження більш тісного співробітництва органів місцево
го самоврядування з організаціями підприємців міста тощо.

Одним з факторів підтримки діалогу влади з бізнесом виступає 
фінансування його заходів, визначених Програмою розвитку підпри
ємництва в місті на 20112012 роки. У 2012 році заплановані видатки 
міського бюджету на реалізацію заходів і підтримку підприємництва 
склали 240,5 тис.грн. та були спрямовані на формування ефективного 

освітнього середовища, регуляторної політики, дерегуляцію підпри
ємницької діяльності, сприяння розвитку об’єктів інфраструктури під
тримки підприємництва.

Інформаційна та освітня підтримка суб’єктів господарювання 
забез печувалася шляхом розміщення матеріалів на офіційних сайтах 
виконкому міської та районних у місті рад, у міських засобах масо
вої інформації, проведення зустрічей, семінарів, тренінгів, «круглих 
столів» з метою підвищення фахового рівня знань, навичок з питань 
ведення бізнесу (відвідало близько 5 тис. осіб).

Дієвим засобом у затвердженні принципів співпраці влади й біз
несу є функціонування міської (галузевої) ради з питань розвитку 
підприємництва та 12 міських галузевих рад підприємців. Завдяки їх 
роботі запроваджено прозорий механізм підготовки проектів рішень 
органів місцевого самоврядування, що стосуються розв’язання най
більш проблемних питань бізнесу.

З метою просування на споживчий ринок конкурентоспроможної 
вітчизняної продукції, налагодження взаємовигідних ділових кон
тактів між суб’єктами господарювання проведено 21 виставку, у тому 
числі 4 загальноміських («Все для саду та городу», «Світ весілля», «Ди
тячий континент», «Криворізькі контракти»).

На виконання урядових доручень, з метою недопущення зростання 
цін на споживчому ринку товарів продовжуються заходи, спрямовані 
на цінову стабілізацію. Протягом року на основних ринках за участю 
товаровиробників, оптових підприємств проведено понад 400 ярмар
ків.

Спостерігається підвищення ініціативи суб’єктів господарювання 
щодо участі у виставкових заходах у рамках проведення обласного 
фестивалюярмарку «Петриківський дивоцвіт», ІІ міського фестивалю 
національних культур «Єдина родина – моя Україна», загальнодер
жавної виставки «Барвиста Україна», у конкурсі «Кращий вітчизняний 
товар 2012 року».

У межах реалізації державної політики у сфері поліпшення еколо
гічної ситуації та умов життя населення, координації дій з підвищен
ня якості та конкурентоспроможності продукції місцевих підприємств 
харчової промисловості, гарантування належного рівня її безпечності 
та приведення у відповідність до міжнародних стандартів з березня 
2012 року впроваджено проект «Марка якості «Криворіжжя». На тепе
рішній час право використання логотипу «Марка якості «Криворіжжя» 
присвоєно одинадцяти найменуванням продукції: публічне акціонер
не товариство «Криворізький хлібокомбінат №1» – хліб «Козацький»; 
приватне акціонерне товариство «Криворізький міськмолокозавод 
№1» – молоко «Українське»; публічне акціонерне товариство «Кри
воріжхліб» – батон «Квітневий»; товариства з обмеженою відпо
відальністю «Днєстр» – хліб «Петровський», «АСС» – соус томатний 
пастеризований «Шашличний», соус томатний пастеризований «Кра
снодарський», паста томатна пастеризована; приватні підприємства 
«Сів» – торт «Кучерявий пінчер», «Діалог – Оптіма» – торт «Святко
вий»; фізичні особипідприємці Плахтієнко В.Т. (кондитерський цех 
«Ідеал» ) – рулет «Горіховий» зі згущеним молоком, Бондаренко А.М. 
– торт «Медовий».

Соціальна відповідальність бізнесу сконцентрована на захисті ма
лозабезпечених верств населення, інвалідів війни, дітейінвалідів та 
онкохворих дітей. П’ять років успішно функціонує муніципальний про
ект «Найкраще – дітям», у рамках якого 73 суб’єкта господарювання 
у 240 об’єктах бізнесу надають знижки від 5 до 50% на продовольчі, 
непродовольчі товари, ліки, послуги у сферах побуту, розваг, меди
цини, спорту, телекомунікацій. У 2012 проект розширено 25 об’єктів 

мережевої продовольчої торгівлі. За період його дії сім’ями, у яких ви
ховуються дітиінваліди та онкохворі діти, отримано знижки в розмірі 
понад 1,3 млн. грн.

Суб’єктами господарювання забезпечується стале функціонування 
торговельної мережі з обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної 
війни (близько 2 тис. осіб). Вона налічує 14 об’єктів торгівлі з продажу 
продовольчих товарів та 51 – хліба за соціальною ціною. У поточно
му році спеціалізованими хлібопекарськими підприємствами міста 
інвалідам війни надано близько 140 тонн хліба першого ґатунку за 
пільговою ціною, молокозаводами – понад 7 тонн молока безкош
товно для постільно хворих з числа учасників бойових дій. Продов
жується обслуговування суб’єктами господарювання ветеранів війни 
з наданням дисконту на товари та послуги від 10 до 50% до свят та 
пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни в об’єктах мережевої торгівлі, 
закладах побутового обслуговування (послугами скористалися понад 
1 тис. осіб).

Одним з основних напрямків роботи управління стало вдосконален
ня соціальноекономічного й правового захисту працівників сфери ма
лого й середнього бізнесу, детінізація їх заробітної плати, запобігання 
тіньовим процесам у підприємництві та підвищення його соціальної 
відповідальності. Протягом року систематично проводилися виступи 
в програмі «Місто» телерадіокомпанії «Рудана» керівників управлінь, 
відділів виконкому міської ради, органів виконавчої влади. З березня 
на сайті «Криворізький ресурсний центр» створено та підтримується в 
актуальному стані рубрика «Трудовим відносинам – законну силу», що 
сприяє підвищенню правової обізнаності підприємців. Протягом року 
розповсюджувався безкоштовно серед підприємців інформаційний 
буклет з питань правової основи трудових відносин, виданий у межах 
Програми розвитку підприємництва в місті на 20112012 роки коштом 
міського бюджету. Завдяки системним заходам міської та районних 
робочих груп (комісій) з питань детінізації трудових відносин у сфері 
підприємництва легалізовано працю понад 4,5 тис. найманих праців
ників та забезпечено додаткові надходження коштів до міського бюд
жету в обсязі близько 390 тис. грн.

З метою посилення заходів протидії продажу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, за координації 
управління продовжувалася робота міської та районних робочих груп, 
спрямована на застосування адміністративного впливу до порушни
ків, профілактичних, просвітницьких заходів щодо попередження 
вживання алкоголю та тютюну молоддю. Рейдова робота характери
зувалася проведенням обстежень об’єктів бізнесу, територій, розта
шованих поблизу навчальних закладів. За її результатами за продаж 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18 
років:

– на суб’єктів господарювання, громадян складено понад 3 тис. ад
міністративних протоколів,

– 6 об’єктам торгівлі Регіональним управлінням Департаменту 
«Спирт, Алкоголь, Тютюн» Державної податкової служби України 
Дніпропетровської області анульовано дію відповідних ліцензій.

Основні напрями роботи управління в 2013 році полягають у вико
нанні Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015, Про
грами розвитку підприємництва в місті на 20132014 роки та будуть 
спрямовані на створення сприятливих умов для активізації підприєм
ницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату через упро
вадження заходів з дебюрократизації та дерегуляції бізнесу.

Начальник управління розвитку підприємництва 
виконкому міської ради І. РИЖКОВА.

Звіт про роботу відділу державних реєстраторів апарату міської ради  
і виконкому в 2012 році

Сучасна економіка базується на принципах соціальної спрямовано
сті, сприянні розвитку підприємництва, тому пріоритетним завданням 
міської ради та її виконкому є реалізація конституційного права гро
мадян на підприємницьку діяльність, створення умов для розвитку 
приватної ініціативи в місті.

Відділом державних реєстраторів апарату міської ради і виконко
му протягом року здійснювалися функції в сфері державної реєстрації 
суб’єктів господарювання відповідно до Закону України «Про держав
ну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців».

Станом на 01.11.2012 в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осібпідприємців обліковано 11 815 юридичних осіб 
та 52 671 фізична особапідприємець, з них не припинених: 3 871 юри
дична особа, 20 176 фізичних осібпідприємців. На 10 тис. населення 
нараховується 371 суб’єкт господарювання (по Дніпропетровській об
ласті – 890).

Протягом року державними реєстраторами виконано 66  067 
реєстраційних дій, у тому числі:

– зареєстровано 251 юридичну особу та 1 820 фізичних осібпідпри
ємців;

– припинено діяльність 407 юридичних осіб та 2 805 фізичних осіб
підприємців, що майже на третину менше, ніж у 2011 році; 1 136 
суб’єктів господарювання ліквідовано за спрощеною процедурою 
як таких, що тривалий час не звітували й після винесення судового 
рішення не завершили самостійно процедуру припинення;

 – проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 
904 юридичних осіб та змін до відомостей про 9 087 фізичних осіб
підприємців;

– унесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич
них осібпідприємців інформацію щодо: відсутності підтверджен
ня відомостей про 198 юридичних осіб, відсутності 225 юридичних 
осіб за вказаною в установчих документах адресою;

– передано до інших регіонів у зв’язку зі зміною місцезнаходження 
72 і узято на облік 70 реєстраційних справ юридичних осіб та фі
зичних осібпідприємців, підготовлено матеріали для проведення 
19 виїмок документів з реєстраційних справ;

– видано 4 745 виписок та 17 597 витягів і довідок з інформацією з 
Єдиного державного реєстру;

– прийнято від підприємств 1 581 фінансовий звіт про господарську 
діяльність;

– зареєстровано 9 об’єднань співвласників багатоквартирного бу
динку, яких загалом по місту – 119;

– опрацьовано 2 168 судових рішень, за якими внесено відповідні 
записи до Єдиного державного реєстру;

– відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян» ле

галізовано 20 об’єднань громадян, яких усього в місті – 581 
(419 – місцевих, 162 – осередки всеукраїнських та міжнародних 
об’єднань громадян);

– відповідно до Регламенту передачі Міністерством юстиції України 
та його територіальними органами державним реєстраторам да
них про юридичних осіб, затвердженого спільним Наказом Держ
компідприємництва і Міністерства юстиції України від 27 лютого 
2007 року №23/74/5, до Єдиного державного реєстру внесено ін
формацію про 154 місцеві та районні осередки політичних партій, 
професійних спілок, благодійних організацій;

– прийнято від 2 916 юридичних осіб реєстраційні картки про під
твердження відомостей в Єдиному державному реєстрі.

Від збору за державну реєстрацію до міського бюджету надійшло 
156,7 тис. грн.

Відділом опрацьовано 5  127 листів вхідної кореспонденції, підго
товлено 3 640 відповідей на звернення суб’єктів господарювання, ор
ганів державної влади.

Представниками Криворізьких міжрайонних державних подат
кових інспекцій Дніпропетровської області Державної податкової 
служби, районних управлінь Пенсійного фонду України, управління 
статистики, Криворізького міського центру зайнятості, довідковоін
формаційної служби товариства з обмеженою відповідальністю «Но
ваКом», які входять до складу учасників Реєстраційної палати м. Кри
вого Рогу, прийнято 10 814 заявників.

У 2012 році завершився процес формування Єдиного державно
го реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, який три
вав 8 років. Проведена інвентаризація суб’єктів господарювання, які 
були зареєстровані до 01.07.2004, але не зверталися до державного 
реєстратора з питання включення відомостей до реєстру. За резуль
татами цієї роботи державними реєстраторами здійснюється внесен
ня відомостей про 1 841 юридичну особу та 4 509 фізичних осібпід
приємців з відміткою щодо втрати чинності свідоцтва про державну 
реєстрацію.

У зв’язку з упровадженням національного класифікатора Украї
ни ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» діючі 
суб’єкти господарювання протягом року вносили відповідні зміни до 
Єдиного державного реєстру, що спричинило активне відвідування 
ними Реєстраційної палати.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10 лютого 
2012 року №238/5 «Про затвердження Порядку зберігання та переси
лання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осібпідприєм
ців» протягом п’яти років підлягають приведенню у відповідність до 
зазначеного Порядку реєстраційні справи юридичних осіб і фізичних 
осібпідприємців. Відділом вже розпочата робота з виконання Наказу, 

що передбачає відповідне оформлення та архівне комплектування 63 
тис. реєстраційних справ.

Із серпня поточного року до повноважень державних реєстраторів 
відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль
ність» віднесено реєстрацію адвокатських об’єднань, яка раніше 
проводилася Міністерством юстиції України. У місті таких об’єднань 
близько 10.

У поточному році для товариств з обмеженою відповідальністю реалізо
вано можливість створення та реєстрації на підставі модельного статуту в 
порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 16 ли
стопада 2011 року №1182 «Про затвердження модельного статуту товарист
ва з обмеженою відповідальністю». У місті зареєстроване 1 таке товариство.

У поточному році були внесені суттєві зміни до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців». 
Вони обумовили скорочення документів, необхідних для припинення 
підприємницької діяльності, передбачили введення «принципу мов
чазної згоди», що дозволяє подання суб’єктом господарювання держав
ному реєстратору реєстраційної картки на припинення діяльності без 
довідок органу податкової служби та Пенсійного фонду України, якщо 
вони не були видані у встановлений термін. Юридична чи фізична особа
підприємець набувають такого права не раніше 10 робочих днів з дня 
закінчення строку для заявлення кредиторами їх вимог.

Разом з цим передбачена відповідальність у вигляді накладання 
штрафу від 1 до 150 мінімумів доходів громадян за порушення термінів 
подання державному реєстратору документів, обов’язковість яких уста
новлена Законом, для припинення юридичної особи чи фізичної особи
підприємця

У листопаді 2012 року Державною реєстраційною службою України 
впроваджено програмне забезпечення «Реєстраційний портал», що до
зволяє формувати та подавати пакет документів для державної реєстра
ції новостворених юридичної та фізичної особипідприємця в електрон
ному вигляді на відповідній Інтернетсторінці. Програмне забезпечення 
завантажується безкоштовно, але передбачає попереднє придбання 
електронного цифрового ключа.

 З 17 грудня поточного року набирає чинності Закон України «Про вне
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо взяття на облік 
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців». Він визначає виписку з 
Єдиного державного реєстру єдиним документом, що підтверджує факт 
державної реєстрації суб’єкта господарювання, узяття на облік в органах 
податкової служби, Пенсійного фонду України й використовується для 
відкриття рахунку в банківських установах.

Зазначені законодавчі зміни дозволять на практиці реалізувати 
принцип «єдиного вікна» в процедурі державної реєстрації та позбав
лять суб’єкта господарювання необхідності отримувати в низці органів 
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу відділу дозвільно-погоджувальних процедур  
виконкому міської ради в 2012 році

Відкрита влада – крок назустріч  
до Вашого успіху

Робота відділу спрямовувалася на виконання заходів з:
– реалізації конституційних прав громадян на отримання якісних ад

міністративних послуг;
– спрощення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності;
– дерегуляції бізнесу,
визначених Національним планом дій на 2012 рік щодо впровад

ження Програми економічних реформ на 20102014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 
затвердженим Указом Президента України від 12 березня 2012 року 
№187/2012.

Виконання зазначених завдань має на меті досягнення максималь
ної прозорості та відкритості в наданні муніципальних, адміністратив
них послуг мешканцям Кривого Рогу; забезпечення їх доступності та 
зручності для суб’єктів звернень; раціональну мінімізацію кількості 
документів та процедурних дій; удосконалення муніципального ме
неджменту з використанням технологій електронного урядування.

Основними заходами їх реалізації були:
– взаємодія з Дніпропетровською обласною державною адміністра

цією, Державною службою України з питань регуляторної політики 
та підприємництва щодо законодавчого врегулювання питань на
дання адміністративних послуг, дерегуляції бізнесу;

– подальше впровадження власних пілотних проектів реформуван
ня надання адміністративних, муніципальних послуг – «Муні
ципальний центр послуг м. Кривого Рогу», «Електронна система 
оцінки якості надання послуг у муніципальному центрі послуг  
м. Кривого Рогу»;

– забезпечення виконання вимог Закону України «Про дозвільну си
стему у сфері господарської діяльності» щодо прийому та видачі 
документів дозвільного характеру (переоформлення, видача ду
блікатів, анулювання), оформлених регіональними, місцевими 
дозвільними органами, виключно в муніципальному центрі по
слуг м. Кривого Рогу, за принципом «єдиного вікна»;

– застосування нових технологій у наданні адміністративних, муні
ципальних послуг – організація роботи в муніципальному центрі 
послуг м. Кривого Рогу єдиного вікна «Доступне житло», реаліза
ція спільного пілотного проекту Дніпропетровської обласної дер
жавної адміністрації та Українського державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта» «Адміністративні послуги: спроще
ний доступ через пошту»;

– удосконалення алгоритмів процесів прийому, реєстрації та конт
ролю за виконанням звернень замовників публічних послуг;

– системна співпраця з громадянами, суб’єктами господарювання 
щодо ефективності функціонування муніципального центру послуг  
м. Кривого Рогу, дії дозвільної системи у сфері господарської 
діяльності.

Продовжувалося впровадження функціонування пілотної моделі «Муні
ципальний центр послуг м. Кривого Рогу», створеної за ініціативи міського 
голови Ю.Вілкула, відповідно до рішення міської ради від 27.04.2011 №330 
«Про затвердження Концепції створення пілотної моделі «Муніципальний 
центр послуг м. Кривого Рогу». У центрі враховано необхідні зручності для 
людей з обмеженими фізичними можливостями, встановлено систему 
відеоспостереження, забезпечено надання супутніх послуг відвідувачам. 
На конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріаль
них витрат та витрат часу суб’єктів звернень функціонують відділення 
банківської установи та кіоск комунального підприємства з надання по
слуг із виготовлення копій документів і продажу канцелярських виробів. 
Центр обладнано необхідними комунікаційними та технологічними засо
бами у відповідності до рекомендацій спеціально уповноваженого органу 
з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Відповідно 
до рішення виконкому міської ради від 13.06.2012 №199 «Про дію в місті 
дозвільної системи у сфері господарської діяльності» станом на 01.11.2012 
у муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу працюють повноважні 
представники 35 служб. Це – 10 регіональних, місцевих дозвільних ор
ганів; 10 відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради; 8 
суб’єктів господарювання, що надають комунальні послуги; Криворізький 
міськрайонний виробничий відділ Дніпропетровської регіональної філії 
державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», 
єдине вікно об’єднаної міської довідковоінформаційної служби товари
ства з обмеженою відповідальністю «НоваКом». У режимі надання ін
формаційних послуг суб’єктам звернень працюють фахівці Криворізьких 
міжрайонних державних податкових інспекцій Дніпропетровської області 

Державної податкової служби, державного підприємства «Кривбасстан
дартметрологія», Криворізького представництва Дніпропетровської тор
говопромислової палати.

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України в ча
стині здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення гро
мадян доступним житлом, на виконання доручення голови Дніпропе
тровської обласної державної адміністрації від 07 червня 2012 року 
№07101/0/3512 у муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу 
започатковано роботу єдиного вікна «Доступне житло» із дотриман
ням усіх вимог чинного законодавства щодо надання муніципальних, 
адміністративних послуг (облаштовано дві окремі кабінки, робочі 
місця фахівцівконсультантів забезпечено комп’ютерною технікою, 
виділено окрему телефонну лінію – телефон 921318). Фахівцями ви
конкому міської ради, представниками філій акціонерних товариств 
«Ощадбанк», «Фінанси та кредит» з 26.06.2012 проводяться консульта
ції із зазначених питань. Розроблено відповідні методичні матеріали, 
які безкоштовно розповсюджуються відвідувачам у центрі. За період з 
11.06.2012 фахові консультації з питань реалізації програми «Доступне 
житло» надано 359 особам.

Робота повноважних представників служб, що беруть участь у 
функ ціонуванні муніципального центру послуг м. Кривого Рогу, дер
жавних адміністраторів відділу дозвільнопогоджувальних процедур 
виконкому міської ради спрямовується на безумовне дотримання 
принципів, визначених Законами України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про 
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності» при наданні 226 публічних послуг суб’єктам звернень. За 
січень – жовтень 2012 року в центрі за принципами «єдиного вікна», 
організаційної єдності розглянуто звернення 36 917 суб’єктів господа
рювання, громадян, надано 25 876 адміністративних, муніципальних 
послуг, що на 24 % перевищує аналогічні показники 2011 року. Згідно з 
вимогами Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з 01.01.2012 ви
ключно державними адміністраторами за принципом «єдиного вікна» 
забезпечено видачу суб’єктам господарювання 3 090 дозвільних доку
ментів, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органа
ми (при 96,6% позитивної мотивації).

У муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу створено єди
ну систему інформаційнодовідкової підтримки з використанням 
технологій електронного урядування. Здійснюється щоденний 
моніторинг дотримання термінів надання послуг відповідно до ін
формаційних та технологічних карток виконання процедур із за
стосуванням технологій електронного урядування – «Електронної 
системи моніторингу роботи місцевих (територіальних) дозвільних 
органів з питань виконання дозвільних, погоджувальних процедур 
в м. Кривому Розі» у рамках функціонування регіонального інфор
маційноресурсного центру при Дніпропетровській обласній дер
жавній адміністрації «Відкрита влада», загальнодержавного Реєстру 
документів дозвільного характеру. Відвідувачі центру мають змогу 
отримати повну безкоштовну інформацію щодо послуг та порядку їх 
надання і направити свої пропозиції на електронну скриньку відділу  
(Email: viza@ukrpost.ua), телефон довіри «Стопкорупція».

Відповідно до рішення міської ради від 25.05.2011 №395 започат
ковано реалізацію пілотного проекту «Електронна система оцінки яко
сті надання послуг у муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу». 
Система передбачає можливість отримання дозвільних документів 
суб’єктами звернень в електронній формі; скорочення термінів роз
гляду документів дозвільного характеру та контроль за станом їх ви
конання; підвищення виконавчої дисципліни державних адміністра
торів, фа хівців регіональних, місцевих дозвільних органів; доступ до 
інформації про послуги, що надаються в центрі через мережу Інтернет. 
Проект став переможцем обласного конкурсу проектів та програм роз
витку місцевого самоврядування в 2011 році. Розроблено Регламент 
функціонування системи, який установлює порядок доступу до зазна
ченого інформаційного ресурсу в мережі Інтернет, регулює відносини, 
що виникають у зв’язку з використанням системи між виконкомом 
Криворізької міської ради, регіональними, місцевими дозвільними 
органами, державними адміністраторами, суб’єктами звернень.

З метою недопущення порушень термінів надання послуг у центрі, 
усунення передумов для виявлення корупційних проявів серед по
садових осіб з 07.06.2012 започатковано щотижневу роботу громад
ського посту, ініційованого міською (галузевою) радою з питань роз
витку підприємництва та міськими галузевими радами підприємців; 
проводяться телефонні «гарячі лінії» з існуючих проблемних питань в 

отриманні адміністративних послуг, нового в законодавстві щодо дії 
дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Завершується сертифікація виконкому міської ради відповідно до 
вимог ДСТУ ISO/IEC 27001:2010 (забезпечення безпеки інформації), 
розширення вимог у сфері запобігання корупційним загрозам сер
тифіката ISO 9001:2009. Це перший досвід в Україні щодо впроваджен
ня зазначеної сертифікації органами місцевого самоврядування.

Протягом року позитивно вирішувалася низка проблемних питань 
щодо дії дозвільної системи, надання адміністративних послуг:

– завдяки підтримці керівництва Дніпропетровської обласної дер
жавної адміністрації поновлено повноваження Криворізького 
відділу охорони навколишнього природного середовища відно
сно погодження проектів землеустрою щодо відведення земель
них ділянок;

– відпрацьовано регламенти взаємодії з інспекцією Державного ар
хітектурнобудівельного контролю у Дніпропетровській області, 
передачу дозвільних документів, декларацій про початок вико
нання підготовчих, будівельних робіт, готовність об’єкта до екс
плуатації на реєстрацію;

– урегульовано питання щодо переведення жилих будинків і при
міщень (квартир) у нежилі в зв’язку зі змінами в Тимчасовому 
положенні про порядок державної реєстрації права власності та 
інших речових прав на нерухоме майно. Відповідно до рішен
ня міської ради від 24.10.2012 №1446 унесено зміни до Порядку 
переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в  
м. Кривому Розі щодо визначення суб’єктів оціночної діяльності
суб’єктів господарювання, які мають відповідні сертифікати та 
яких власник приміщення має право обирати на свій розсуд;

– разом з Криворізьким міськрайонним відділом Головного управ
ління Державної інспекції техногенної безпеки у Дніпропетровсь
кій області розроблено механізм взаємодії в питаннях узгодження 
суб’єктам господарювання, які бажають укласти договір оренди 
об’єктів комунальної власності міста, умов отримання дозволу 
від органів державного пожежного нагляду та з 22.10.2012 забез
печено виконання процедури безпосередньо в центрі фахівцями 
інспекції.

У 2012 році напрацювання виконкому Криворізької міської ради 
вивчалися на державному рівні із залученням фахівців відділу Ко
ординаційним центром з упровадження економічних реформ, Комі
тетом з питань державного управління та місцевого самоврядування 
Верховної Ради України до робочих груп при підготовці законопроекту 
«Про адміністративні послуги».

Вищезазначене свідчить про результативність виконання основних 
завдань, затверджених рішенням міської ради від 27.04.2011 №330 
«Про затвердження Концепції створення пілотної моделі «Муніци
пальний центр послуг м. Кривого Рогу», щодо забезпечення відкри
тості, прозорості, комфортності умов розгляду звернень громадян, 
суб’єктів господарювання у виконкомі міської ради, максимального 
спрощення організації та технологій отримання адміністративних, 
муніципальних послуг. Це підтверджено також наслідками дослід
ження, проведеного в жовтні 2012 року щодо очікувань громадян від 
отриманих адміністративних, муніципальних послуг, участь у якому 
взяли 504 респонденти. 82,9% опитаних висловили позитивну думку 
щодо якості отриманих послуг, кількість таких відгуків у 1,28 раза біль
ше ніж у 2011 році.

Щоденна адресна робота фахівців відділу дозвільнопогоджуваль
них процедур, дані анкетувань, пропозиції суб’єктів звернень визна
чили пріоритети подальшої роботи на 2013 рік:

– упровадження реформ у сферах дерегуляції, дозвільної системи, 
надання адміністративних послуг, реалізація на практиці Законів 
України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності»;

– переведення муніципального центру послуг м. Кривого Рогу на 
нові стандарти роботи;

– раціональна мінімізація кількості процедурних дій, необхідних 
для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень без
посередньо в центрі;

– забезпечення надання суб’єктам звернень адміністративних по
слуг в електронній формі у рамках проекту «Електронна система 
оцінки якості надання послуг у муніципальному центрі послуг  
м. Кривого Рогу»;

– дотримання вимог ДСТУ ISO/IEC 27001:2010 (гарантування безпеки 
інформації) при взаємодії з суб’єктами звернень.

Начальник відділу дозвільно-погоджувальних  
процедур виконкому міської ради  Н. РОМАНОВСЬКА.

Звіт про роботу відділу стратегії розвитку електронних  
інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому в 2012 році

Основними завданнями відділу є виконання державної та міс
цевої політики в питаннях створення, використання, розвитку та за
хисту електронних інформаційних ресурсів міста, спрямованої на 
забезпечення прозорості взаємовідносин між владою, бізнесом і 
громадянами, упровадження технологій електронного врядування та 
інноваційних інформаційнокомунікаційних технологій для реаліза
ції конституційних прав громадян на вільний доступ до інформації, її 

отримання й застосування в процесі задоволення життєво важливих 
інтересів окремої особи, територіальної громади, міста в цілому.

Стратегічною метою в роботі відділу залишається реалізація си
стемних заходів зі створення прозорих і рівних умов доступу різних 
категорій користувачів (суб’єктів господарювання, органів місцевого 
самоврядування, громадян) до необхідної інформації та можливостей 
її використання для здійснення господарської діяльності, розвитку со

ціальноекономічної сфери міста, забезпечення зворотного зв’язку в 
режимі оnline для розв’язання питань життєдіяльності міста.

У рамках комплексного регіонального проекту Дніпропетровщини 
«Відкрита влада» продовжено розробку та організаційне забезпечен
ня виконання заходів щодо функціонування та розширення можливо
стей багатопрофільного програмного комплексу «Криворізький ресур
сний центр».

довідок про взяття на облік. Виписка буде надаватися після отримання 
державним реєстратором підтвердження про взяття на облік в органах 
податкової служби та Пенсійного фонду України.

Відділом спільно з представниками державних органів – учасників 
Реєстраційної палати продовжено практику проведення навчальних 
семінарів «Курс молодого підприємця». У них взяло участь близько 140 осіб.

Протягом року державні реєстратори брали участь у 10 судових про
вадженнях за справами учасників господарських товариств, їх посадо
вих осіб.

Відділом підготовлено та надано для участі в обласному конкурсі 
проектів і програм розвитку місцевого самоврядування проект «Авто

матизована система реєстрації та обліку архівних справ юридичних осіб і 
фізичних осібпідприємців Реєстраційної палати м. Кривого Рогу».

З уведенням у дію з 01.01.2013 Закону України «Про громадські 
об’єднання» повноваження щодо легалізації місцевих об’єднань громадян 
передаються від виконкому міської ради до Криворізького міського управ
ління юстиції. Наразі відділом готуються реєстраційні справи легалізованих 
громадських організацій для передачі до нового органу реєстрації.

Підтримка мешканців міста в прагненні відкриття та здійснення під
приємницької діяльності шляхом створення доступних і зручних умов 
для цього й надалі буде першочерговим завданням відділу, для реалі
зації якого планується:

– покращення якості й прозорості надання послуг з державної реєстра
ції;

– підвищення рівня інформаційної політики, проведення семінарів, на
вчань для підприємців;

– упровадження електронних та інформаційних технологій в процедури 
державної реєстрації;

– ініціювання змін в законодавстві, пов’язаних з удосконаленням 
державної реєстрації та припинення діяльності суб’єктів господа
рювання.
Начальник відділу державних реєстраторів апарату 

міської ради і виконкому  Г. СТАШЕЛІС.
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління праці та соціального захисту населення  
виконкому міської ради в 2012 році

Робота управління праці та соціального захисту населення викон
кому міської ради в 2012 році була спрямована на забезпечення ви
конання соціальних ініціатив Президента України Віктора Федоровича 
Януковича, державних та місцевих програм з питань соціального за
хисту населення.

У ході реалізації соціальних ініціатив підвищено розміри трудових 
пенсій, виплати військовим пенсіонерам, інвалідам війни та членам 
сімей померлих інвалідів війни, потерпілим внаслідок нещасного ви
падку на виробництві, інвалідам – учасникам ліквідації аварії на Чор
нобильській АЕС та іншим.

Середній розмір пенсії в місті порівняно з жовтнем 2011 року  
(1 433,35 грн.) зріс на 247,49 грн. і станом на 01 листопада складає  
1 680,84 грн.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до Пенсій
ного фонду становлять власні кошти платників міста, які станом на 
01.11.2012 склали 2 990,5 млн. грн. Це на 332,5 млн. грн. більше порів
няно з аналогічним періодом минулого року. Забезпеченість власни
ми коштами становить 88,9 %. Мешканцям міста пенсії виплачуються 
своєчасно.

Управління забезпечує підготовку матеріалів на засідання робочої 
групи з розгляду документів для порушення клопотань про встанов
лення пенсій за особливі заслуги перед Україною. Станом на 01.11.2012 
проведено 14 засідань, на яких розглянуто документи 167 громадян. 
Усього з початку дії Закону України «Про особливі заслуги перед Украї
ною» (2001 рік) такі пенсії отримують 8,1 тис. осіб.

 Органами соціальної сфери міста проведено виплату грошової до
помоги до Дня Перемоги понад 23 тис. ветеранів війни на загальну 
суму 7,7 млн. грн.

 За рахунок субвенції з державного бюджету в поточному році:
– проведено капітальні ремонти квартир та житлових будинків 23 ін

валідам війни на загальну суму 517,8 тис. грн. (2011 рік – 22 ремон
ти, 362,1 тис. грн.);

– забезпечено санаторнокурортними путівками 657 ветеранів війни 
та інвалідів (370 путівок придбано управлінням праці та соціально
го захисту населення виконкому міської ради);

– виплачено компенсацій громадянам, постраждалим від аварії на 
Чорнобильській АЕС, на загальну суму 8,1 млн. грн.;

– проведено виплати державної соціальної допомоги сім`ям з діть

ми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства та дітямін
валідам на загальну суму 287,7 млн. грн. (46,5 тис. одержувачів).
Станом на 01.11.2012 управлінням профінансовано пільг та субсидій 

мешканцям міста на оплату житловокомунальних послуг, транспор
тних перевезень, послуг зв’язку на загальну суму 118,1 млн. грн. Це 
на 13,3 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого 
року. Укладено договори на фінансування з 205 підприємстваминадава
чами послуг. Проведена оплата за санаторнокурортне лікування ветеранів 
війни, виплачено компенсацій на бензин у сумі 923,5 тис. грн.

Управлінням забезпечується виконання заходів Програми соціаль
ного захисту окремих категорій мешканців міста, яка щороку прий
мається міською радою (див. діаграма 1). На її виконання в 2012 році 
з міського бюджету спрямовано понад 9,6 млн. грн. Програмою пере
дбачено матеріальну підтримку ветеранів війни, громадян, постра
ждалих унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 
учасників бойових дій в Демократичній Республіці Афганістан, меш
канців міста, яким виповнилося 100 і більше років, дітейсиріт, дітей 
загиблих працівників органів внутрішніх справ та надзвичайних ситуцій, 

Основною базо
вою складовою цього 
комплексу є веб-сайт 
«Криворізький ре-
сурсний центр» (www.
krogerc.іnfo), на базі яко
го підтримуються в акту
альному стані:
– 155 електронних ін

формаційних ресурсів міста, що містять детальну інформацію та 
фотоматеріали про 15 тис. об’єктів його інфраструктури в різних 
галузях, у тому числі 10, створених у поточному році в розділі «Ка
талог ресурсів»;

– 14 рубрик: «Актуально («Новини)», «Гарячі телефонні лінії» (77 з 
різних питань), «Оподаткування», «Календар «Події. Заходи. Свя
та», «Корисні посилання», «Методичний посібник зі створення та 
діяльності об’єднань співвласників багатоквартирного будинку», 
«Як отримати субсидію на оплату житловокомунальних послуг», 
«Наукова база з ефективного використання енергоресурсів» з кори
сною для мешканців міста інформацією з питань енергозбережен
ня, альтернативних видів палива, енергозберігаючих матеріалів і 
обладнання», «Правові основи в галузі поховання», «Інтерактивне 
опитування». 4 рубрики створено в 2012 році, а саме: «Трудовим 
відносинам – законну силу», «Марка якості «Криворіжжя», «Со
ціальна ініціатива Президента України Віктора Януковича «Доступ
не житло», «Державні соціальні допомоги»;

– сформований та впроваджений новий багатофункціональний ресурс 
«Дислокація будинків на території міста», що надає можливість 
мешканцям міста отримати інформацію стосовно кожного з будин
ків, розташованих на його території. А саме: відомості про будинок 
(рік уведення в експлуатацію, кількість під’їздів, квартир, поверхів 
тощо), у якому адміністративному районі міста він розташований, 
яке поштове відділення його обслуговує, яке підприємство надає 
послуги з утримання будинку та прибудинкової території, який 
центр первинної медикосанітарної допомоги та дільничний ін
спектор їх обслуговує;

– 3 модулі, які надають можливість збирати, обробляти та аналі зувати 
показники щодо енергозаощадження в будівлях бюджетних і кому
нальних підприємств, установ, закладів, стану розрахунків за спо
житі енергоносії, у тому числі підприємстваминадавачами послуг, 
та аналізу енергоспоживання. Сьогодні їх бази даних та аналітичний 
матеріал використовується для забезпечення прийняття збалансо
ваних управлінських рішень органами місцевого самоврядування;

– розділ «Житловий фонд», що містить електронні паспорти 5,1 тис. 
житлових багатоквартирних будинків, у яких висвітлюється й по
стійно підтримується в актуальному стані інформація стосовно їх 
характеристики, складових, обладнання, території (площі, наявно
сті дитячих та спортивних майданчиків, стоянок тощо), фактичних 
витрат з утримання будинку та прибудинкової території за певний 
календарний місяць із зазначенням назви, об’єму, вартості викона
них робіт, їх виконавця та використаного часу, а також планів ре
монтів на поточний рік і терміну їх виконання. Зі сторінки електрон
ного паспорта будинку мешканці мають можливість задати питання 
керівнику підприємства, що його обслуговує. Користувачами цієї 
інформації, крім мешканців житлових будинків, є також і суб’єкти 
господарювання, які можуть запропонувати власні послуги, що 
створює рівні та прозорі умови для їх участі в розвитку житлового 
господарства міста;

– розділ «Путівник» з інформацією про порядок надання громадянам 
і суб’єктам господарювання понад 800 послуг на території міста (ад
міністративних, державних, соціальних, комунальних, муніципаль
них), у тому числі видача дозволів, погоджень, довідок тощо. Авто
рами цих ресурсів є їх безпосередні виконавці – 105 підприємств, 
установ, закладів усіх форм власності, що функціонують на території 
міста та надають послуги громадянам і суб’єктам господарювання, 
у тому числі органи місцевого самоврядування, місцеві органи ви

конавчої влади. Інформацію структуровано за видами послуг, ви
світлено порядок виконання кожного їх кроку із зазначенням пере
ліку необхідних документів, зразків заяв, місця їх подання, режиму 
роботи підприємств (установ, закладів), номерів кабінетів, у яких 
приймаються документи для надання відповідної послуги, терміну 
її виконання, вартості (якщо це передбачено чинним законодавст
вом України), розрахункового рахунку отримувачів коштів. Охочі 
мають можливість задати питання відносно змісту відповідної по
слуги зі сторінки сайта;

 – розділ «Закупівлі», на сторінках якого розпорядники бюджетних 
коштів розміщують інформацію про закупівлі, у тому числі прямі 
та за процедурою конкурсних торгів, що заплановані й проведені, 
та їх результати. Скориставшись інформаційним банком ресурсу, 
суб’єкти господарювання мають можливість узяти участь у торгах, 
запропонувати власні товари, роботи, послуги. Процедура закупі
вель є відкритою й прозорою, інформація щодо кожного етапу їх 
проведення висвітлюється на сторінках розділу та є доступною в 
режимі оnline;

– розділ «Центр «Контакт», де в режимі online функціонують понад 
780 віртуальних приймалень посадових осібкерівників органів 
місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, закладів, усіх форм власності, що функціону
ють на території міста та надають послуги громадянам і суб’єктам 
господарювання. Зі сторінок розділу мешканці міста мають мож
ливість звернутися з питанням до конкретної посадової особи та 
отримати відповідь на цих же сторінках протягом 7 робочих днів. 
Система працює через мережу Інтернет і забезпечує ефективний 
зворотний зв’язок між громадянами та владою, у тому числі в пи
таннях здійснення господарської діяльності, задоволення життєво 
важливих інтересів окремих осіб, територіальної громади, міста в 
цілому. Наявність відкритості й прозорості діяльності міської вла
ди та динамічне підвищення їх рівня сприяє довірі та налагоджен
ню партнерських відносин з громадськістю, позитивно впливає на 
якість рішень, що приймаються, є дієвим інструментом протидії 
корупції, підвищує ефективність державного управління;

– розділ «Центр звернень», через сторінки якого громадянам і 
суб’єктам господарювання створено можливість в режимі online 
задати питання, отримати відповідь, за бажанням надіслати фото 
та відеоматеріали, коментарі щодо якості й повноти наданої інфор
мації, закрити питання, якщо отримано вичерпну відповідь. Ця 
процедура відбувається в межах одного листування та висвітлюється 
(за бажанням заявника) у мережі Інтернет, є відкритою й прозорою для 
здійснення контролю, аналізу стану та терміну розгляду звернень від
повідальними особами. З початку функціонування сайта (лютий 2010 
року) у межах зворотного зв’язку опрацьовано (розглянуто та надано 
відповіді) понад 4,3 тис. електронних звернень, що надійшли на сторін
ки його розділів, у тому числі 2,0 тис. у поточному році.

 Продовжено реалізацію заходів щодо розвитку інтерактивної 
мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури мі-
ста, виконаної на базі електронного плану Кривого Рогу (М 1:5000) у 
цифровому вигляді для відкритого користування. Енциклопедія фун
кціонує в мережі Інтернет з початку 2012 року в двох версіях. Окрема 
її версія створена та впроваджена у сенсорних інформаційних кіосках, 
розташованих на території міста. Оскільки електронні інформаційні 
ресурси міста, що формуються та підтримуються їх авторами на Інтер
нетсайті «Криворізький ресурсний центр», поступово відображаються 
в режимі online на електронній карті міста, діюча електронна енци
клопедія є логічним продовженням сайта.

 За допомогою енциклопедії максимально наочно відображено у 
розділах:
–  «Каталог ресурсів» − існуючі різноманітні електронні інформацій

ні ресурси міста (за галузями), об’єкти його інфраструктури, роз
ташування органів місцевого самоврядування, місцевих органів 
виконавчої влади, суб’єктів господарюваннянадавачів послуг на 
території міста;

– «Транспорт» − діючу мережу міського пасажирського транспорту 

загального користування, у поточному році створено можливість 
користувачам переглянути стан охоплення території міста мережею 
різних видів транспорту (автобуси, тролейбуси, трамваї, швидкі
сний трамвай);

– «Статистична інформація» − у кольорах розподіл найбільш важли
вих загальних показників життєдіяльності міста (соціальні показни
ки, відносний рівень споживання холодної та гарячої води, теплової 
енергії, електроенергії, природного газу, утворення відходів);

– «Житлове господарство» − історію експлуатації понад 5 тис. житло
вих багатоповерхових будинків з інформацією про їх тип, рік уве
дення в експлуатацію, кількість поверхів, прибудинкову територію, 
наявність ліфта тощо, перелік житловокомунальних та інших по
слуг (операторів стільникового зв’язку, телекомунікаційних послуг, 
кабельного телебачення, Інтернету, домофонних систем), які отри
мують мешканці будинків.
 

Єдина загальноміська довідково-інформаційна служба 
об’єднує 12 сенсорних інформаційних кіосків, для яких створена й 
функціонує окрема версія сайта та електронної енциклопедії, зручна й 
доступна максимально широким верствам населення.

 Відділом, відповідно до наданих повноважень, виконуються 
обов’язки щодо організаційного забезпечення функціонування та по
дальшого розвитку сайта, його адміністрування, координації заходів 
із формування й підтримки в актуальному стані електронних інфор
маційних ресурсів міста; організації взаємодії органів місцевого са
моврядування, місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господа
рювання, громадських організацій, засобів масової інформації, громадян в 
питаннях розвитку й удосконалення електронних інформаційних ресурсів 
міста, підвищення їх якості та доступності. У межах цих заходів підготов
лено та проведено 11 засідань експертної групи з питань адміністрування 
сайта, 26 семінарівнавчань, 3 робочі наради з відповідальними особами 
– представниками авторів ресурсів.

 Перспективними напрямками в роботі відділу є:
– підготовка та реалізація про

ектів і програм з питань 
стратегії й інноваційного 
розвитку електронних ін
формаційних ресурсів міста, 
спрямованих на задоволення 
інформаційних потреб тери
торіальної громади з викори
станням позитивних тенден
цій міжнародного досвіду та 
стандартів у сфері інформацій
нокомунікаційних технологій;

– створення можливостей для 
надання та отримання елек
тронних, у тому числі інформаційних (консультативних), послуг із 
застосуванням електронного зв’язку між їх надавачами та отриму
вачами;

– розвиток та розширення функціональних можливостей сайта й елек
тронної енциклопедії міста (створення нових рубрик, ресурсів, те
матичних розділів) з урахуванням пропозицій користувачів, меш
канців міста і суб’єктів господарювання, вивчення їх думки щодо 
якості та зручності використання розміщеної інформації;

– розробка та запровадження сучасних інформаційних технологій 
в діяльність органів місцевого самоврядування, спрямованих на 
вдосконалення муніципального управління з використанням тех
нологій електронного врядування, інноваційних інструментів со
ціальноекономічного розвитку міста.

Начальник відділу стратегії розвитку електронних 
інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і 

виконкому Л. ПІДВАЛЬНА.



8 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№95(21321)•СУБОТА, 15 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління по роботі зі зверненнями громадян  
виконкому міської ради в 2012 році

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», 
Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування» управлінням постійно вжива
ються заходи щодо створення належних умов прийому громадян, 
забезпечення своєчасного та якісного розгляду заяв, скарг і пропо
зицій громадян, оперативного вирішення порушених у них питань.

Робота зі зверненнями громадян у виконкомі міської ради, його 
відділах, управліннях, інших виконавчих органах міської ради зали
шається одним із пріоритетних напрямів, що враховує вимоги від
носно забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, опе
ративного їх вирішення, задоволення законних інтересів заявників.

За 10 місяців 2012 року до виконкому міської ради надійшло 7 
574 звернення, що на 121 або на 1,62 % більше, ніж за аналогічний 
період 2011 року (7 453). Із них: скарг – 856 (11,3%), заяв – 6 651 
(87,8%), пропозицій – 17 (0,2%), інформаційних запитів громадян 
– 50 (0,7%). У отриманих зверненнях було порушено 8 681 питання.

За звітний період виконкомом міської ради отримано 839 колек
тивних звернень громадян (11,0%), повторних звернень надійшло 
11, що становить 0,15 % від загальної кількості, проти 1,8 % повтор
них звернень у 2011 році.

Від органів державної влади України вищого рівня протягом січня 
жовтня 2012 року надійшло 965 звернень мешканців міста. Зокре
ма від Адміністрації Президента України через Дніпропетровську 
обласну державну адміністрацію – 253 (проти 305 у 2011 році).

З метою більш повного забезпечення прав громадян на звернен
ня в 2012 році продовжувалася робота «прямих» телефонів міського 
голови, голів районних у місті рад, служб відповідальних чергових 
виконкомів міської ради та районних у місті рад, диспетчерських 
служб суб’єктів господарювання – надавачів житловокомунальних 
послуг, «гарячих» телефонних ліній комунальних підприємств «Жит
ловоексплуатаційне об’єднання».

На «прямий» телефон міського голови за звітний період зателефо
нувало понад 3 тис. мешканців міста, яким були надані роз’яснення, 
консультації та оперативна допомога у вирішенні порушених питань; 
на 385 звернень заведено реєстраційноконтрольні картки. Усі звер
нення розглянуто та виконано в межах повноважень.

Із загальної кількості звернень від інвалідів війни надійшло 42 
звернення, учасників бойових дій – 86, учасників війни – 339, ді
тей війни – 1359, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль

ській АЕС – 32, ветеранів праці – 176, 
інвалідів І групи – 156, інвалідів ІІ 
групи – 417, інвалідів ІІІ групи – 204, 
дітейінвалідів – 22, одиноких матерів 
– 84, багатодітних сімей – 135.

Звернення жінок, яким присвоєно 
почесне звання України «Матигерої
ня», інвалідів Великої Вітчизняної вій
ни, Героїв України, Героїв Соціалістич
ної Праці, Героїв Радянського Союзу 
міський голова розглядає особисто. За 
10 місяців поточного року розглянуто 
53 звернення від інвалідів Великої Віт
чизняної війни, 2 – від Героїв Радянсь
кого Союзу, 2 – від Героїв Соціалістичної 
Праці та 9 – від жінок, яким присвоєно 
почесне звання «Матигероїня». Усі звер
нення вирішені в межах повноважень ор
ганів місцевого самоврядування.

Ці категорії громадян звертаються 
насамперед з питань збільшення роз
міру пенсії, вартості оплати комуналь
них послуг, призначення субсидій, надання матеріальної допомоги 
для проведення лікування та придбання ліків, забезпечення житлом.

Актуальними залишаються звернення з питань житловокомуналь
ного господарства – 3 734 або майже кожне друге.

Найбільше мешканців міста турбує стан житлового фонду та його 
експлуатація: 148 звернень надійшло з питань незадовільного техніч
ного стану будинків; 424 – ремонту покрівель та міжпанельних швів; 
320 – опалення; 429 – оплати за житловокомунальні послуги; 674 – 
благоустрою території, холодного водопостачання – 236, гарячого во
допостачання – 73, газопостачання – 108, електропостачання – 222.

Кількість питань соціального захисту, пенсійного забезпечення та 
охорони здоров’я, що склали 40,1 % від загальної кількості звернень, 
залишається на тому ж рівні, що й у минулому році, половина їх сто
сується надання матеріальної допомоги.

Сума коштів, що виділяються виконкомом міської ради для надан
ня одноразової грошової допомоги, визначається відповідним рішен
ням міської ради. Призначення одноразової грошової допомоги роз
глядається комісією, рішення якої виноситься на розгляд виконавчого 
комітету міської ради.

За результатами розгляду вищезазначених звернень виконкомом 
міської ради коштом міського бюджету надано матеріальну допомогу 
2 179 громадянам, які належать до найменш соціально захищених ка
тегорій, на суму 1 578 008 грн.

Керівництвом виконкому міської ради в приймальні громадян від
повідно до затвердженого графіка проводяться особисті прийоми грома
дян. За 10 місяців 2012 року керівництвом виконкому було прийнято 1 198 
мешканців міста, що становить 16% від загальної кількості звернень.

За місцем роботи та проживання мешканців міста проведено 27 
виїзних прийомів.

У вестибюлі виконкому міської ради розміщено інформаційні стен
ди, на яких розташовано витяги із законодавчих актів стосовно звер
нень громадян, відомості про посадових та службових осіб, які ведуть 
особистий прийом, місце та час прийому, зразки оформлення заяв.

Інформацію про порядок і графік особистого прийому керівництва 
виконкому міської ради оприлюднено в засобах масової інформації, 
розміщено на вебсайті виконкому Криворізької міської ради в мере
жі Інтернет.

Для об’єктивного та своєчасного розгляду звернень, оперативного 

сімей, які опинилися в скрутному матеріальному становищі та ін. Ста
ном на 01.11.2012 матеріальну допомогу, у тому числі до визначних та 
пам’ятних дат, виплачено 4 970 особам (станом на 01.11.2011 – 4386 
особам) на загальну суму 2,6 млн. грн. Програмою також передбачено 
видатки на утримання комунальних установ «Будинок милосердя» та 
«Будинок милосердя «Затишок»; замовлення громадськими органі
заціями інвалідів спеціальних автобусів, що мають низький рівень 
підлоги, пандусів; надання фінансової підтримки Криворізькій міській 
організації ветеранів тощо.

Уперше в цьому році передбачені видатки для надання матеріаль
ної допомоги інвалідам І, ІІ груп із захворюванням нервової системи 
на проїзд в обох напрямках до санаторіїв спінального профілю.

Управлінням забезпечується підготовка матеріалів на засідання 
міської комісії з питання надання одноразової грошової допомоги 
мешканцям міста. Станом на 01.11.2012 проведено 41 засідання ко
місії, на яких розглянуто 2 408 заяв мешканців міста з питання надан
ня матеріальної допомоги.

Видано 20 путівок на поселення до Будинків милосердя непра
цездатних мешканців міста, які потребують постійного стороннього 
догляду.

Забезпечено надання комплексу соціальних послуг 8 територіаль
ними центрами соціального обслуговування (надання соціальних по
слуг), на обслуговуванні в яких з початку року перебувало 15,5 тис. 
пенсіонерів та інвалідів (надано 2,1 млн. послуг). У комунальній уста
нові «Центр соціальної реабілітації дітейінвалідів у м. Кривому Розі» 
з початку поточного року отримали реабілітаційні послуги 94 дитини
інваліда.

Комунальним підприємством «Будинок нічного перебування» на
дано допомогу 293 особам, які не мають постійного місця проживан
ня, у тому числі 95 особам, які повернулися після відбуття покарання, 
у безкоштовній ночівлі, харчуванні, вирішенні життєвопобутових пи
тань (працевлаштування, відновлення документів, оформлення пен
сії, групи інвалідності тощо).

Забезпечується освоєння коштів бюджету розвитку, спрямованих 
на поліпшення умов перебування підопічних в установах соціальної 
сфери. На 2012 рік на ці цілі передбачено 1,7 млн. грн. Виконано уте
плення огороджувальних конструкцій будівлі територіального центру 
в Саксаганському районі. Завершуються капітальні ремонти харчобло
ку комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітейінвалідів 
у м. Кривому Розі» за адресою: вул. Вокзальна, 8, частини приміщення 
комунального підприємства «Будинок нічного перебування» з вста
новленням дезинфікуючої камери тощо.

Постійно проводиться робота щодо створення безперешкодного 

середовища для громадян з обмеженими фізичними можливостями, 
у ході якої здійснюється переобладнання об’єктів соціальної інфра
структури міста відповідно до потреб інвалідів.

З початку 2012 року додатково обладнано зручностями для ін
валідів 383 соціально важливих об’єкти, у 2011 році – 342.

Інвалідів міста забезпечено 1,9 тис. одиниць технічних засобів реа
білітації та пересування, зокрема 458 інвалідними колясками.

У межах муніципального проекту «Найкраще дітям» протягом року 
видано 171 соціальну картку для отримання соціального дисконту – 
знижки на вартість товарів, послуг сім’ям, у складі яких є дітиінваліди 
або онкохворі діти.

На особливому контролі в управлінні перебуває питання своєчасної 
виплати заробітної плати та погашення існуючої заборгованості. З по
чатку 2012 року проведено 125 засідань міської та районних робочих 
груп і комісій, на яких неодноразово заслуховувалися керівники та 
арбітражні керуючі підприємств. Станом на 01.11.2012 заборгованість 
із заробітної плати має одне підприємствобанкрут – державний спе
ціалізований будівельномонтажний трест по підземному будівництву 
та реконструкції шахт, кар’єрів «Кривбасшахтопроходка» у сумі 206,8 
тис. грн. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 
24.09.2012 термін ліквідаційної процедури державного підприємства 
подовжено до 05.12.2012.

Продовжено роботу стосовно дотримання суб’єктами господарю
вання міста мінімальних гарантій у оплаті праці. Одночасно прово
диться широка інформаційнороз’яснювальна робота щодо збільшен
ня розміру заробітної плати відповідно до кваліфікації й умов праці 
найманих працівників. З початку поточного року 535 суб’єктів господа
рювання підвищили рівень заробітної плати найманим працівникам.

Протягом першого півріччя поточного року майже на 9% зріс розмір 
середньомісячної заробітної плати (3 514,8 грн.).

Продовжується робота з легалізації праці найманих працівників. 
Станом на 01.11.2012 міським і районними управліннями праці та 
соціального захисту населення обстежено 3 152 суб’єкти підприємни
цької діяльності – фізичні особи, які використовують найману працю, 
легалізовано працю 370 найманих працівників, у тому числі міським 
управлінням – 58.

Реалізується Програма зайнятості населення міста, заходи якої 
спрямовані на створення соціальноекономічних і організаційних 
умов для збереження робочих місць, соціальних гарантій працівників, 
зростання заробітної плати тощо.

Протягом 10 місяців 2012 року ситуація на ринку праці залишається 
стабільною. Станом на 01.11.2012 рівень зареєстрованого безробіття в 
місті становив 1,05%, на кінець року очікується на рівні 1,0%; рівень 

працевлаштування – 40,7% (станом на 01.11.2011 року – 37,2%); пра
цевлаштовано 7,8 тис. осіб, до кінця року прогнозується зростання по
казника до 8,1 тис. осіб.

Продовжується робота із залучення безробітних до підприємниць
кої діяльності. З початку 2012 року 82 безробітні отримали одноразову 
виплату допомоги по безробіттю й були зареєстровані в Реєстраційній 
палаті як суб’єкти підприємницької діяльності.

Узяли участь у оплачуваних громадських роботах 1 847 осіб (станом на 
01.11.2011 – 1 649), 1 888 – пройшли перенавчання та професійну пере
підготовку за 27 професіями та 12 напрямками підвищення кваліфікації.

Службою зайнятості міста працевлаштовано 160 осіб з інвалідністю 
(у 2011 році – 140).

Протягом січняжовтня 2012 року створено 11 926 нових робочих 
місць (або 79,5% від планових показників на 2012 рік), у тому числі: 
юридичними особами – 3 211, фізичними особами для найманих 
працівників – 6 920, завдяки реєстрації фізичних осібпідприємців –  
  1 776, самозайнятими особами – 19.

Дією 1 613 колективних договорів охоплено близько 192,3 тис. пра
цівників підприємств, організацій і установ міста.

Підготовлено та розглянуто 94 питання на засіданнях ради безпеч
ної життєдіяльності населення міста, у тому числі 30 з охорони та умов 
праці. Зокрема: про стан дорожньотранспортних пригод з дітьми, ви
робничого травматизму та професійної захворюваності на підприєм
ствах міста, щодо запобігання випадкам загибелі людей під час вико
ристання газу в побуті та ін.

Спеціалістами міського й районних управлінь праці та соціального 
захисту населення перевірено 288 підприємств з питань додержання 
вимог законодавства з охорони праці, узято участь у 52 сумісних ком
плексних та цільових перевірках та в роботі 26 комісій зі спеціального 
розслідування нещасних випадків на виробництві.

Станом на 01.11.2012 управлінням розглянуто 1 115 письмових, 357 
усних звернень громадян. Протягом року проведено 22 виступи на те
лебаченні, радіо та опубліковано 42 статті в міських засобах масової 
інформації.

Пріоритетними напрямами в роботі на 2013 рік залишаються: 
ліквідація заборгованості із заробітної плати та не задекларованої 
праці, проведення роз’яснювальної роботи щодо основних аспектів 
застосування трудового законодавства, вирішення питань соціально
трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, 
забезпечення гарантій соціального захисту мешканців міста.
Начальник управління праці та соціального захисту 

населення виконкому міської ради І. БЛАГУН.

Діаграма №1
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління охорони здоров’я виконкому міської ради в 2012 році
Мережу закладів охорони здоров’я міста Кривого Рогу складають 

54  лікувальнопрофілактичні заклади, серед яких 12 багатопрофіль
них лікарень, 7 самостійних поліклінік, 3 дитячі лікарні та 1 дитяча 
поліклініка, 7 центрів первинної медикосанітарної допомоги, 1 поло
говий будинок, 1 перинатальний центр, 8 стоматологічних поліклінік, 
4 диспансери, станції швидкої медичної допомоги та переливання 
крові, медикогенетичний центр, міська інфекційна лікарня, центр 
здоров’я, центр профілактики та боротьби зі СНІД, Будинок дитини, 3 
дитячі санаторії, 198 приватних медичних закладів і установ, відділ
кова лікарня стації Кривий РігГоловний «ДП «Придніпровська заліз
ниця», державна лікарня Криворізького міського управління ГУМВС 
України в Дніпропетровській області, 4 поліклініки промислових під
приємств, комунальне підприємство «Фармація», 8 санепідемстанцій, 
науководослідний інститут промислової медицини, факультет після
дипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, 
медичний коледж та училище підвищення кваліфікації, 8 медико
соціальних експертних комісій і бюро судовомедичної експертизи.У 
2012 році завдяки особистій допомозі голови Дніпропетровської обла
сної державної адміністрації О. Вілкула, депутатів обласної та міської рад, 
міського голови значно поліпшилося матеріальнотехнічне забезпечення 
галузі. Для проведення поточних ремонтів виділено кошти в сумі 691,4 тис. 
грн. Складено графік проведення та укладено угоди по кожному з визна
чених об’єктів первинної медикосанітарної допомоги. Для проведення 
капітальних ремонтів передбачено понад 4,9 млн. грн. Більше ніж 206 тис. 
грн. витрачено на придбання комп’ютерного обладнання та 161,3 тис. грн. 
– на забезпечення медичних працівників мобільним зв’язком.

11 жовтня 2012 року Прем’єрміністр України М.Я. Азаров разом з 
головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації О. Вілку
лом вручили міському голові ключі від 38 легкових автомобілів марки 
«Geely CK2» та 2 автомобілів марки «Нива» для амбулаторій загальної 
практики – сімейної медицини. Тепер усі центри первинної медико
санітарної допомоги забезпечені автотранспортом в достатній кількості.

Заклади первинної медичної допомоги отримали 40 електрокар

діографів, 235 сумокукладок медсестри, 42 фетальних доплера, 24 
апарати для вимірювання рівня холестерину, 26 глюкометрів.

Придбання санітарного  автотранспорту   
для лікувально-профілактичних закладів міста

Покращується матеріальнотехнічна база лікувальних закладів 
міста, які надають вторинну медичну допомогу. Багатопрофільними 
закладами отримано: 9 колонофіброскопів, 15 бронхофіброскопів, 
19 гастрофіброскопів, 3 мамографа, 5 ендоскопічних стійок, 9 рент
генівських діагностичних комплексів, 4 ультразвукові діагностичні 

системи, 2 портативних електрокардіографи. 
Завдяки переведенню вторинної медичної допомоги на обласне 

фінансування значно збільшено витрати для всіх закладів на 1 ліжко
день в стаціонарах (на харчування та медикаменти).

Отримало юридичний статус окреме відділення для постраждалих 
унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції в кому
нальному закладі « Криворізька міська лікарня №3» Дніпропетров
ської обласної ради», де витрати на 1 ліжкодень зросли до 35 грн. на 
медикаменти та 30 грн. на харчування. Раніше фінансування складало 
6,36 грн. на медикаменти та 2,37 грн. на харчування.

Фінансування відділення ветеранів Великої Вітчизняної війни у ко
мунальному закладі « Криворізька міська лікарня №5» Дніпропетровської 
обласної ради» збільшено до 75 грн. ( харчування – 35 грн., медикаменти 
– 40 грн.). Така ж сума надається, якщо ветеран Великої Вітчизняної війни 
лікується в стаціонарних відділеннях інших лікарень міста.

Продовжується реформування системи охорони здоров’я, яке здій
снюється при інтенсивній повсякденній діяльності кожного з майже 10 
тис. медичних працівників міста.

За 10 місяців:
 – здійснено відвідувань до лікарів – 4  836  811, у тому числі до 

лікарів центрів первинної медикосанітарної допомоги 2 139 407;
 – проліковано в стаціонарах 132 362 хворих;
 – проведено оперативних втручань 82 421, у тому чи
слі 45 808 в умовах поліклінік;
 – виконано 252 617 виїздів «швидкої допомоги».

Не допущено спалахів інфекційних захворювань у ди
тячих колективах та особливо небезпечних хвороб у місті.

Коштом місцевого бюджету на базі кафедри терапії, 
кардіології та сімейної медицини факультету післяди
пломної освіти Дніпропетровської державної медич
ної академії пройшли навчання 18 лікарів загальної 
практики – сімейної медицини та продовжують навчання  
52 лікарі. На базі Криворізького училища підвищення 

Звіт про роботу відділу з питань захисту прав споживачів  
апарату міської ради і виконкому в 2012 році

Діяльність відділу з питань захисту прав споживачів апарату місь
кої ради і виконкому спрямована на реалізацію завдань, визначених 
рішенням Криворізької міської ради від 30.12.2010 №134 «Про затвер
дження Програми захисту прав споживачів на 20112015 роки».

Пріоритетним напрямком роботи відділу є забезпечення у межах 
повноважень, наданих органам місцевого самоврядування, контролю 
за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства про за
хист прав споживачів, поширення споживчих знань серед населення 
міста та систематичне інформування про стан захисту прав спожива
чів товарів (робіт, послуг).

За відновленням споживчих прав до відділу звернулося на особи
стий прийом – 925 громадян, письмово – 192, електронною поштою 
– 24. Кожного дня за телефоном «гарячої лінії» отримують консультації 
з питань захисту прав споживачів понад 15 осіб.

Виконкомом міської ради забезпечено прийом громадян з питань 
захисту прав споживачів у зручних умовах, без очікування в чергах.

Як показує аналіз звернень громадян 1% заяв стосується яко
сті продовольчих товарів, 63% – якості непродовольчих товарів,  
32 % – якості наданих послуг (робіт), 4% – якості обслуговування.

Слід відмітити підвищення на 26% результативності вирішення пи
тань у 2012 році в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. За 
результатами розгляду звернень суб’єктами господарювання повер
нуто споживачам кошти, замінено та відремонтовано неякісні товари, 
виконано роботи (послуги) на суму понад 630 тис. грн.

Однак, існують проблемні питання, що ускладнюють розгляд 
звернень громадян. Це відсутність документів, що засвідчують факт 
купівлі (замовлення) продукції, чітких договірних відносин між спо
живачем та виконавцем робіт (послуг), неможливість визначити міс
цезнаходження суб’єкта господарювання.

З метою своєчасного виявлення причин, що призводять до пору
шення прав та інтересів громадян, усі звернення й критичні зауважен
ня, що містяться в них, систематично узагальнюються й аналізуються 

та використовуються для формування щомісячних заходів з визначе
ним терміном їх виконання та відповідальними виконавцями.

Відділом забезпечено значну низку випереджальних дій для недо
пущення порушення прав споживачів. За цей період спільно з викон
комами районних у місті рад відстежено понад 1 500 об’єктів бізнесу 
сфери торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, у тому 
числі на ринках, ресторанного господарства, послуг. Особлива увага звер
талася на наявність інформації про суб’єкта господарювання, оформлення 
куточка споживача, наявність супровідних документів і документів, що 
підтверджують якість, безпеку та походження продукції, її маркування, 
умови зберігання, терміни реалізації, стан засобів вимірювальної тех
ніки, продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів та ін.

Практикується проведення окремих відстежень за участю представ
ників засобів масової інформації. За наявності порушень суб’єктами го
сподарювання вимог чинного законодавства України громадянам про
понувалося повідомляти про це за номерами телефонної «гарячої лінії».

 Для вжиття дієвих заходів контролю за дотриманням законодав
ства про захист прав споживачів органам виконавчої влади надано 
пропозиції щодо включення до плану заходів з державного нагляду 
(контролю) 96 суб’єктів господарювання, які систематично порушують 
права споживачів.

З метою подолання негативних тенденцій на споживчому ринку, 
підвищення правової грамотності суб’єктів господарювання та їх пра
цівників було проведено понад 50 інформаційних зустрічейнавчань 
з питань дотримання вимог законодавства України, належного рівня 
обслуговування споживачів. Надано практичну інформаційномето
дичну допомогу понад 1100 суб’єктам господарювання.

Відділом започатковано проведення таких зустрічейнавчань без
посередньо за місцем здійснення діяльності суб’єктами господарю
вання за їх попередніми заявками.

 Аналіз звернень громадян свідчить, що одною з причин виникнен
ня скарг споживачів є недостатній рівень їх правової обізнаності щодо 
власних прав, великий рівень довіри до усних переконань деяких під
приємців, особливо при укладанні письмових договорів, які, як прави
ло, вичитуються споживачами після їх укладання (підписання).

 Для упередження причин виникнення проблемних і конфліктних 
ситуацій між продавцями (надавачами послуг) і споживачами та з ме
тою поширення інформованості споживачів про їх права й обов’язки 
проведено понад 270 інформаційнороз’яснювальних заходів: 58 ін
формаційних зустрічей і навчань з мешканцями міста за місцем їх ро
боти та проживання, 12 консультацій на ринках міста, 30 інформацій
них уроків у навчальних закладах, 40 виступів та коментарів у теле, 
радіопередачах; розміщено 27 статей у друкованих засобах масової ін
формації, понад 100 матеріалів – на офіційному вебсайті виконкому 
Криворізької міської ради та сайті «Криворізький ресурсний центр».

До кращих з перелічених практик роботи з питань захисту прав 
споживачів можна віднести проведення інформаційних уроків з теми 
«Основи споживчих знань» у навчальних закладах. Важливим є те, що 
одночасно здійснюються заходи, спрямовані на попередження вжи

вання алкогольних напоїв і тютюнових виробів серед дітей та молоді. 
До такої роботи були залучені фахівці медичних закладів, криміналь
ної міліції у справах дітей.

Уведено в практику проведення інформаційних зустрічей з меш
канцями міста та соціальними робітниками в Територіальних центрах 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг). У ході цих 
заходів громадянам похилого віку надаються поради, застереження з ак
туальних питань, пов’язаних з особливостями продажу лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, із загрозою самолікування, ризиками при 
укладанні договорів про надання споживчого кредиту, замовлень по
слуг з виготовлення та встановлення металопластикових вікон.

Про проведення інформаційноконсультаційних заходів мешканці 
міста постійно повідомляються через засоби масової інформації, сайт 
«Криворізький ресурсний центр». Відділ приймає заявки на прове
дення лекцій, навчань, надання консультацій з питань захисту прав 
споживачів від підприємств, установ, організацій, приватних під
приємців, комітетів профспілок, органів самоорганізації населення, 
об’єднань громадян тощо.

У поточному році коштом міського бюджету видано 3 980 примірни
ків інформаційнодовідкової літератури з питань захисту прав спожи
вачів, «Довідник споживача», у якому надано практичні рекомендації 
та поради для широкого кола читачів, споживачів товарів (робіт, по
слуг), підприємців і товаровиробників.

Ці видання розповсюджуються безоплатно на особистих прийомах 
громадян у виконкомі міської ради, при проведенні виїзних прийомів 
громадян за місцем їх роботи та проживання, при наданні консульта
цій покупцям на ринках міста, при проведенні семінарівнавчань із 
суб’єктами господарювання, інформаційних уроків для молоді в на
вчальних закладах тощо. В об’єктах бізнесу такі матеріали розміща
ються в інформаційних кутках для споживачів.

Завдяки проведеним інформаційнороз’яснювальним заходам за
безпечено загальнодоступність, відкритість інформації у сфері захисту 
прав споживачів, підвищено рівень правової обізнаності мешканців 
щодо реалізації їх прав як споживачів продукції, зменшено кількість 
порушень суб’єктами господарювання.

Це свідчить про дієвість заходів державного захисту на місцевому 
рівні, підвищення рівня знань споживачів щодо обґрунтованості їх ви
мог та зростання довіри громадян до міської влади.

Питання забезпечення реалізації державної політики у сфері захи
сту прав споживачів, підвищення рівня захисту здоров’я й безпеки 
мешканців міста, їх законних прав та інтересів були й залишаються в 
центрі постійної уваги органів місцевого самоврядування. Результати 
такої роботи відділу були розглянуті в серпні 2012 року на засіданні 
виконкому міської ради, висвітлені через засоби масової інформації.

У планах відділу на 2013 рік – продовження профілактичної робо
ти 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.

вирішення порушених у них проблем, задоволення законних вимог 
заявників питання роботи зі зверненнями громадян систематично 
аналізуються, виявляються причини, що їх породжують, уживаються 
заходи щодо їх усунення.

З метою покращення зворотного зв’язку з мешканцями міста у ви
конкомі міської ради використовуються такі форми як розгляд звер
нення за участю заявників, спілкування із заявниками в телефонному 
режимі для з’ясування термінів і якості виконання звернень, виїзд за 
адресами мешканців та перевірка виконання робіт на місці.

Протягом січняжовтня 2012 року було проведено 285 перевірок із 
залученням заявників.

У поточному році питання про роботу зі зверненнями громадян за
слуховувалося 15 разів на засіданнях виконкомів міської та районних 
у місті рад.

З метою оперативного реагування на звернення мешканців мі
ста, що надходять до виконкому міської ради від державної уста
нови «Урядовий контактний центр», управління по роботі зі звер
неннями громадян забезпечує організацію роботи щодо ведення 
обліку звернень, їх термінового розгляду та вирішення у визначені 
строки. Станом на 01.11.2012 отримано та розглянуто 3 401 таке 
звернення.

У 2012 році в Дніпропетровській обласній державній адміністрації 
запроваджено роботу «Гарячої лінії Олександра Вілкула». Станом на 
01.11.2012 управлінням отримано та організовано виконання 3 799 
звернень, що надійшли на «гарячу лінію».

З метою оперативного інформування влади щодо розгляду та ви
рішення проблемних питань, з якими звертаються мешканці міста, 
щодня управлінням по роботі зі зверненнями громадян надається 

інформація про надходження й розгляд кожного звернення до регіо
нального інформаційноресурсного центру при Дніпропетровській об
ласній державній адміністрації «Відкрита влада».

Для визначення актуальних проблемних питань, з якими зверта
ються мешканці міста, спеціалістами управління проводяться щотиж
неві моніторинги та щомісячні аналізи звернень, які розміщуються на 
офіційному вебсайті виконкому Криворізької міської ради в мережі 
Інтернет.

Діяльність управління по роботі зі зверненнями громадян викон
кому міської ради й у подальшому буде спрямована на об’єктивний 
всебічний розгляд звернень громадян, дотримання термінів їх вико
нання, вирішення порушених у зверненнях питань відповідно до ви
мог чинного законодавства.

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

Придбання ендоскопічного обладнання  
для лікувально-профілактичних закладів міста

Придбання рентгенологічного обладнання  
для лікувально-профілактичних закладів міста
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління комунальної власності міста 
виконкому міської ради в 2012 році

Основними завданнями управління комунальної власності міста ви
конкому міської ради є реалізація державної та місцевої політики при 
здійсненні наданих міською радою повноважень щодо управління, кори
стування та розпорядження комунальною власністю міста, приватизації, 
відчуження, передачі в орендне користування комунального майна тощо.

Управлінням постійно вдосконалюється автоматизована комп’ютерна 
система ведення єдиного реєстру нерухомого комунального майна те
риторіальної громади міста, яка дає можливість відслідковувати його 
нагромадження, рух та ін. Єдиний реєстр нерухомого майна формується 
та наповнюється відповідно до інвентаризаційних описів комунальних 
підприємств, закладів, установ. У ньому відображені як кількісні, так і 
вартісні показники, що сприяє оперативному та ефективному здійснен
ню контролю за використанням комунального майна.

За результатами останньої щорічної інвентаризації вартість кому
нального майна міста становить 22,33 млрд.грн. У порівнянні з аналогіч
ним періодом минулого року вона зросла на 2,05 млрд.грн. Збільшення 
відбулося за рахунок прийняття об’єктів житлового, нежитлового фон
дів, соціальної інфраструктури тощо.

У структурі основних засобів (22 326,56 млн.грн.) значну питому вагу 
(83,23%) становлять об’єкти житлового фонду (18 583,06 млн.грн.); част
ка об’єктів нежитлового фонду склала 8,13% (1 814,23 млн.грн.); об’єктів 
незавершеного будівництва – 0,73% (163,34 млн.грн.); інші основні за
соби в структурі склали 7,91% (1 765,93 млн.грн.).

Структура основних засобів комунального майна станом 
 на 01.11.2011, млн.грн.

Управлінням продовжується робота щодо поповнення комунальної 
власності міста шляхом прийняття об’єктів житлового фонду, соціальної 
інфраструктури державної та інших форм власності, безхазяйного май
на, відумерлої спадщини тощо.

З початку року за поданням управління міською радою ухвалено 
19 рішень з питань прийняття у власність територіальної громади мі
ста від господарських товариств та житловобудівельних кооперативів 
об’єктів житлового фонду (3 житлових будинки та 33 окремі квартири), 
незавершений будівництвом об’єкт «Гуртожиток на 608 місць на вул. Ту
полєва», об’єктів інженерної інфраструктури, у тому числі мережі газо, 
водо, теплопостачання та водовідведення, інших об’єктів благоустрою, 
що обслуговують прийнятий до комунальної власності міста житловий 
фонд. На баланс управління благоустрою та житлової політики виконко
му міської ради були передані також 12 дитячих ігрових майданчиків, 
збудованих за власні кошти господарських товариств, експлуатація та 
утримання яких здійснюється в межах коштів, передбачених на вико

нання Програми утримання житловокомунального господарства на 
відповідний бюджетний рік.

Протягом поточного року до комунальної власності міста зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської об
ласті прийнято цілісний майновий комплекс комунального підприємст
ва «Криворізька друкарня», 668 одиниць медичного обладнання та ін
вентарю, 60 автотранспортних засобів, призначених для обслуговування 
комунальних установ «Центр первинної медикосанітарної допомоги» 
Криворізької міської ради.

З метою покращення умов роботи та якості надання інформаційно
бібліотечних послуг для населення міста на баланс комунального закладу 
культури «Міська дитяча бібліотека» прийнято нежитлове приміщення на 
проспекті Карла Маркса, 30. Криворізькою міською радою надано згоду на 
передачу до комунальної власності територіальної громади міста спортивної 
споруди зі штучним льодом, розташованої в парку культури та відпочинку 
ім.  Б.  Хмельницького (Дзержинський район). Це створить сприятливі 
умови для фізичного виховання дітей і організації  їх дозвілля.

Вирішуються питання щодо передачі інших об’єктів соціальної інфра
структури від підприємств металургійної та гірничодобувної промисло
вості міста.

Управління постійно проводить роботу щодо оформлення правовстанов
лювальних документів на об’єкти нерухомості їх балансоутримувачами.

З початку року оформлено 220 свідоцтв про право власності на неру
хоме майно, що належить територіальній громаді міста Кривого Рогу.

У місті налічується 461 комунальне підприємство, заклад, установа.
До повноважень управління належить підготовка проектів рішень 

міської ради та її виконкому щодо списання, відчуження, обміну, пере
дачі (у тому числі в іпотеку) основних засобів комунальної власності мі
ста, а також прийняття відповідних наказів щодо цього.

З початку року за зверненнями керівників комунальних підприємств, 
закладів, установ опрацьовано й затверджено 39 статутів у новій редак
ції, унесено зміни та доповнення до них, пов’язані зі зміною та розши
ренням статутної діяльності підприємств.

Протягом року опрацьовано 346 контрактів та угод до них з керівни
ками комунальних підприємств, закладів, установ. Ведеться їх загаль
номіський реєстр.

В управлінні забезпечено функціонування системи управління якістю 
за стандартом ДСТУ ISO 90012001.

З метою встановлення єдиного прозорого механізму правового 
врегулювання майнових відносин управлінням розроблено 6 регу
ляторних актів, якими воно керується в роботі.

Відповідно до оприлюдненого плану діяльності органів місце
вого самоврядування із підготовки проектів регуляторних актів та 
розпоряджень міського голови, управлінням протягом року були 
проведені публічні слухання з питань обговорення відстеження 
результативності дії регуляторних актів – рішень міської ради від 
23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок офор
млення оренди об’єктів комунальної власності міста», 21.12.2011 
№778 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за 
комунальне майно та пропозиції її розподілу», 23.07.2008 №2639 
«Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, збережен
ня, використання безхазяйного та відумерлого нерухомого майна 
у м. Кривому Розі». Звіти про відстеження результативності дії за
значених рішень оприлюднено 28.07.2012, 29.08.2012, 27.10.2012 
відповідно у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний 
гірник».

28.11.2012 відбулися публічні слухання з питання 
обговорення повторного відстеження результативності дії 
регуляторного акта – рішення міської ради від 23.11.2011 
№726 «Про затвердження Положення про порядок офор
млення оренди об’єктів комунальної власності міста».

Управління організовує і веде бухгалтерський облік від
повідно до чинного законодавства України, виконує фінан
сову та податкову звітність у межах наданих повноважень.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» та на підставі відповідного 
розпорядження міського голови проводиться щорічна ін
вентаризація комунального майна, що перебуває на балан
совому обліку управління.

На теперішній час на балансовому обліку перебуває 
920 об’єктів нерухомого майна на загальну суму 62 909,1 
тис. грн. Поповнення основних засобів здійснюється шля
хом прийняття на балансовий облік об’єктів від комуналь

них підприємств. З початку 2012 року на власний баланс прийнято 37 
об’єктів (І квартал – 2, ІІ квартал – 2, ІІІ квартал – 33).

На підставі повноважень орендодавця об’єктів комунальної власності 
міста управління веде роботу щодо укладання договорів оренди рухомого 
та нерухомого майна, у тому числі на конкурсних засадах, інших договорів 
цивільноправового характеру, що не передбачають передачу прав вла
сності; здійснює постійний контроль за виконанням їх умов, у тому числі за 
надходженням коштів, отриманих від оренди; уживає передбачені зако
нодавством заходи щодо розірвання договорів оренди в судовому поряд
ку в разі невиконання орендарями їх умов.

Усього станом на 01.11.2012 укладено 1 629 договорів оренди на за
гальну площу 253,8 тис. м2.

Надходження плати за оренду за десять місяців поточного року скла
ли 22,4 млн. грн. До міського бюджету станом на 16.11.2012 перерахова
но 15,567 млн. грн.

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комуналь
ної власності міста, поповнення міського бюджету за рахунок підвищен
ня орендних ставок, відповідно до рішення виконкому міської ради від 
21.12.2011 №778 «Про затвердження Методики розрахунку орендної 
плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу» з початку року 
управлінням проведено 8 конкурсів на право укладання договору орен
ди об’єктів комунальної власності міста загальною площею 1183,7 м2. 
На них розглянуто 14 об’єктів комунальної власності, узяли участь 20 
суб’єктів господарювання.

Усього за участь у конкурсі від його учасників до міського бюджету 
надійшло 2855,58 грн.

З метою здійснення контролю за виконанням договірних зобов’язань 
управлінням спільно з обслуговуючим комунальним підприємством 
«Парковка та реклама», балансоутримувачами об’єктів оренди та ви
конкомами районних у місті рад постійно проводяться перевірки ви
конання орендарями умов договорів оренди. За виявлені порушення 
управлінням підготовлено та направлено до юридичного управління ви
конкому міської ради 81 звернення щодо розірвання договорів оренди 
та стягнення заборгованості з орендної плати в судовому порядку.

За інформаціями виконкомів районних у місті рад, що подаються 
на перше число щомісячно (з урахуванням попереднього узгодження 
об’єктів з відповідними галузевими підрозділами виконкому міської 
ради) формується перелік вільних приміщень, який передається до від
ділу дозвільнопогоджувальних процедур виконкому міської ради та 
розміщується на офіційній вебсторінці виконкому Криворізької міської 
ради в мережі Інтернет і сайті Криворізького ресурсного центру.

З метою забезпечення функціонування єдиної електронної систе
ми інформаційного зв’язку Криворізького ресурсного центру, постійної 
підтримки в актуальному стані кожного наявного ресурсу управлінням 
своєчасно вносяться необхідні зміни та доповнення до бази даних, нала
годжена робота з електронними зверненнями громадян у частині своє
часного реагування на звернення та забезпечення зворотного зв’язку.

Одним з важливих напрямків роботи управління є виконання функцій 
органу приватизації об’єктів комунальної власності територіальної гро
мади міста Кривого Рогу, унаслідок чого відбувається наповнення місь
кого бюджету відповідними коштами.

На виконання прийнятих міською радою рішень, згідно з переліком 
об’єктів, які підлягають приватизації, управлінням здійснюється відчу
ження майна, що перебуває в комунальній власності всіх балансоутри
мувачів. З початку 2012 року приватизовано 33 об’єкти на загальну суму 
5 799,8 тис. грн.

кваліфікації підготовлено 44 медичні сестри загальної практики – 
сімейної медицини (до кінця року заплановано підготувати 70 ме
дичних сестер). Ці заходи проводяться з метою надання більш якісної, 
своєчасної та доступної медичної допомоги мешканцям міста.

Бюджет охорони здоров’я в 2012 році склав 172 млн. 571 тис. грн. 
Фінансування на одне відвідування в центрах первинної медико
санітарної допомоги збільшено з 35 коп. до 3 грн.

Для проведення первинного медичного огляду пацієнтів, які звер
таються у медичні заклади міста, придбано набори для проведення 
огляду жінок, офтальмологічного, отоларингологічного, хірургічного, 
педіатричного, терапевтичного оглядів.

Збільшився показник народжуваності, знижено показник ма
люкової смертності, захворюваності на туберкульоз, первинної 
інвалідності серед дітей.

 За 10 місяців поточного року проведено профілактичні огляди на 
туберкульоз 331 202 тис. мешканців міста, з них 44 509 – діти.

Видано пільгових рецептів на забезпечення медикаментами на за
гальну суму 6 084,2 тис. грн., у в тому числі ветеранам Великої Вітчиз
няної війни 1 658,3 тис. грн.

Для пільгового обслуговування медикаментами ветеранів у кожному 
районі міста працюють аптеки «Ветеран» (10 аптек і 2 аптечних пункти).

На 70% оцінка рівня стану медичної допомоги в місті залежить від 
якості роботи «швидкої допомоги». Щоденно 76 бригад «швидкої до
помоги» надають швидку та невідкладну допомогу населенню міста. 
Обслуговують від 700 до 800 викликів на добу тільки в місті.

Міська влада приділяє велику увагу питанням медичного обслуго
вування населення. Розвиток і вдосконалення організаційних форм та 
методів надання термінової медичної допомоги населенню, підви

щення якості роботи медичного персоналу – важливі напрямки мо
дернізації й реформування системи охорони здоров’я, що розпочали
ся в місті минулого року. Вирішення цих питань залежить насамперед 
від фінансування галузі.  У цьому році фінансування на один виклик 
швидкої допомоги збільшено з 3,5 грн. до 25 грн. За ініціативи голо

Витрати на один виклик швидкої медичної допомоги 
ви Дніпропетровської обласної державної адміністрації О. Вілкула 
встановлено обладнання GPS – моніторингу «швидкої медичної до
помоги», та створено 18 пунктів базування її бригад. Кожна бригада 
забезпечена мобільним зв’язком. В серпні в рамках стратегії голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Віл
кула «Регіонлідер» Криворізька станція швидкої медичної допомоги 
отримала 12 сучасних карет марки «Пежо». У жовтні заклад отримав 8 
реанімобілів марки «Форд» та, в рамках дооснащення бригад «швид
кої допомоги», 76 глюкометрів.

Акушерськогінекологічна допомога жінкам міста надається 7 цен
трами первинної медикосанітарної допомоги, 7 гінекологічними від
діленнями та пологовими відділеннями.

За 10 місяців у пологових відділеннях відбулося 7 563 пологи.
За останнє десятиріччя в м. Кривому Розі щорічно народжується ді

тей майже на 3 тис. більше, ніж у попередні роки.
Створення комунального закладу «Криворізький перинатальний 

центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради» надало змогу 
отримувати медичну допомогу вагітним із патологією плоду, новона
родженим дітям з патологією, недоношеним дітям.

За 10 місяці у закладі відбулося 2 642 пологи, народилося живими 2 
640 дітей, з них недоношених 194. У відділенні патології новонародже
них проліковано 237 дітей.

Великою проблемою в місті залишається дефіцит лікарських ка
дрів. Міська влада активно вживає заходи для залучення до роботи 
лікарів загальної практики – сімейної медицини.

За ініціативи та сприяння міського голови забезпечено житлом 67 
медичних працівників у реконструйованому під житловий будинок 
для медичних працівників гуртожитку (вул. Кустанайська, 6).

Робота лікувальнопрофілактичних закладів завжди перебуває під 
увагою органів місцевого самоврядування. Міська влада надає дієву 
допомогу лікарням Кривого Рогу в здійсненні їх діяльності з охорони 
здоров’я мешканців міста.

У 2013 році буде продовжена діяльність у напрямах, пов’язаних зі 
здійсненням комплексу заходів, спрямованих на удосконалення пер
винної медикосанітарної допомоги.

Начальник управління охорони здоров’я  
виконкому міської ради О. СВІТЛОВСЬКИЙ.
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління благоустрою та житлової політики  
виконкому міської ради в 2012 році

Метою діяльності управління є створення сприятливих умов для фун
кціонування житловокомунального господарства міста, реалізації прав 
громадян на сприятливий рівень проживання та забезпечення належної 
якості житловокомунальних послуг.

 Основними завданнями управління є реалізація державної політики в 
сфері житловокомунального господарства та міського електротранспор
ту, насамперед щодо їх реформування, забезпечення координації роботи 
у сфері благоустрою, планування й моніторингу розрахунків за житлово
комунальні послуги з метою підвищення їх рівня та якості, отримання 
бюджетних асигнувань для фінансування підпорядкованих комунальних 
підприємств і контроль за цільовим використанням наданих коштів.

Значна робота проводиться з благоустрою міста. З бюджетів усіх рівнів 
на поточний та капітальний ремонти автошляхів виділено кошти в сумі 
125,2 млн.грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 26%.

Приділено особливу увагу виконанню робіт з капітального ремонту доріг.
З метою розвитку та створення безпечних умов дорожнього руху завер

шено роботи з капітального ремонту вул. Купріна (від вул. Кривбасівської 
до вул. Урожайної), на які задіяна субвенція з державного бюджету обла
сному бюджету в сумі 12 790,3 тис. грн. та кошти міського бюджету в сумі 
3 500,0 тис. грн. Виконано такий обсяг робіт: улаштування покриття з гарячих 
асфальтобетонних сумішей – 29 800 м2, укладання асфальтобетонної суміші – 
4 100 тонн, нанесення дорожньої розмітки – 3,0 тис. погонних метрів.

Коштом субвенції з державного бюджету виконано капітальні ремонти 
об’їзної дороги вздовж селища Кресівське2 в Жовтневому районі на площі 
3,7 тис. м2 та об’їзної дороги від шляхопроводу №9 на вул.Дніпропетров
ське шосе до шляхопроводу №11 на вул. Бикова в Довгинцівському й 
Саксаганському районах на площі 16,2 тис. м2, проїжджої частини вул. 
Постишева (від вул. Стрєльникова до пл. Домнобудівельників) на площі 
2,8 тис. м2, проїжджої частини бру Вечірнього (від вул. Корнійчука до пе
ремички між бром Вечірнім та мном Східним1) на площі 2,2 тис. м2.

Розпочато капітальний ремонт об’їзної дороги від будівлі №3 на вул.
Нікопольське шосе до межі міста в напрямку виїзду на місто Запоріжжя 
в Довгинцівському районі. Продовжуються роботи з капітального ремонту 
проїжджої частини вул. Вахрушева (від вул. Іскрівської до КМС80), до
роги від вул. Миколаївське шосе до заїзду в Військове містечко – 35, 
об’їзної дороги від проспекту Південного до вул. Панаса Мирного.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 
сумі 6 115,3 тис. грн. виконано поточний ремонт доріг на вул. Іллічівській 
(від будинку 1 на вулиці Технічній до прту Миру) у Саксаганському ра
йоні на площі 13 505 м2 та від прту Південного до розворотнього кільця 
маршруту тролейбуса 7 у Інгулецькому районі на площі 11 665 м2.

Для створення безпечних умов на автошляхах міста виконано робо
ти зі встановлення на центральних вулицях та поблизу загальноосвіт
ніх закладів дорожніх знаків «Пішохідний перехід» зі світлоповерталь
ною поверхнею та додатковою смугою жовтого кольору загальною 
кількістю 800 одиниць. На зазначені цілі з міського бюджету спрямо
вано кошти в сумі 716,7 тис.грн.

Коштом міського бюджету на вулицях Купріна, Вернадського, Елек
трозаводській встановлено 8 нових зупиночних павільйонів.

З початку 2012 року на 21 світлофорному об’єкті міста встановле
но 217 секцій зворотного відліку часу, на що спрямовано кошти в сумі 
573,1 тис. грн.

Згідно зі статтею 29 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів» власники об’єктів благоустрою забезпечують освітлення цих 
об’єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

При організації зовнішнього освітлення забезпечуються: нормовані 
величини кількісних і якісних показників освітлювальних установок, 
вимоги естетики та світлового дизайну, економічність установок і ра
ціональне використання електроенергії, надійність роботи освітлю
вальних установок, зручність обслуговування та керування ними.

Для належного освітлення міста міським бюджетом затверджено 
видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення в сумі 1млн. 999 
тис. 829 грн., що на 6% більше, ніж у 2011 році; на поточний ремонт – 
3 млн. 199 тис. 932 грн., що на 14% більше минулого ріку. За рахунок 
цих видатків здійснюється утримання 1 830,63 км мереж зовнішнього 
освітлення та 52 662 світлоточки.

Для поліпшення освітлення житлових будинків приватного сектора 
в місті реалізується програма «Світло в приватному секторі». Вона ви
конується за рахунок міського бюджету і коштом юридичних та фізич
них осіб. Спрямовано кошти в сумі 1 млн. 430 тис. грн. на заміну 2 500 
світильників із лампою розжарювання на світильники типу ЖКУ50 У1 
з натрієвою лампою ДНаТ потужністю 50 Вт.

Коштом міського бюджету капітально відремонтовано мережі зов
нішнього освітлення на вул. Купріна (від вул. Кривбасівської до межі 
міста в напрямку виїзду до міста Кіровограда).

Зелені насадження міста ефективно формують його естетичний 
вигляд, виконують функції з вітро та шумозахисту, боротьби з за
брудненням повітря, формування найбільш комфортних умов праці, 
побуту та відпочинку населення. На утримання об’єктів озеленення 
виділено кошти в сумі 12 млн. 455 тис. грн. За рахунок цих коштів ви
саджено 1 500 дерев, 4 500 чагарників, 580 од. живоплоту, квітників 
на 8  715 м2, реставровано 2,5 га газонів, видалено 990 сухостійних і 

аварійних дерев, обрізано та омолоджено 10 060 дерев, виконувалися 
доглядні роботи за зеленими насадженнями в парках і скверах міста.

У межах проведення безстрокової Всеукраїнської кампанії з благо
устрою «За чисте довкілля» упорядковано територію парків, скверів, 
алей, прибудинкових територій на площі 28 436 га, висаджено 3 600 
дерев, 6 100 кущів, створено газонів на площі 12,98 га, ліквідовано 439 
стихійних звалища відходів, очищено від сміття 297 км берегів річок, 
прибрано 22 630 км доріг.

Коштом міського бюджету придбано для встановлення в семи райо
нах міста 920 дерев’яних лавочок на суму 957,72 тис. грн.

Для підтримки чистоти на вулицях, парках і скверах міста закуплено 
1 610 урн на суму 400,55 тис. грн.

З нагоди святкування 21 річниці Незалежності України, згідно з 
розпорядженням міського голови від 10.07.2012 №156р проведе
но оглядконкурс з благоустрою міста. За його підсумками кращим 
визнано Інгулецький район. Результати оглядуконкурсу опубліковано 
в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник».

 Особлива увага приділялася підготовці до роботи в осінньозимо
вий період житлових будинків, об’єктів соціальної сфери, освіти, охо
рони здоров’я тощо.

Відповідно до рішення виконкому Криворізької міської ради від 
12.09.2012 №272 «Про початок опалювального сезону 20122013 ро
ків» своєчасно розпочато опалювальний сезон та надано теплоносії до 
житлових будинків, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я 
та інших об’єктів соціальної сфери.

Для здійснення підготовки об’єктів виконано робіт на 35% більше 
ніж у минулому році. Це пов’язано зі зношенням основного та допо
міжного обладнання, інженерних мереж тепло, водо, газо, електро
постачання.

До роботи в опалювальний період підготовлені всі об’єкти міського 
господарства:
– 98 котелень державної і комунальної власності, відомчі котельні;
– 125 теплорозподільчих пунктів.
– 819 км теплових мереж в двотрубному вимірюванні пройшли 

гідравлічні випробування.
 Для роботи в зимових умовах підприємствами міста всіх форм вла

сності заготовлено 5 тис. тонн посипкового матеріалу: пісок, сіль, відсів.
Підприємствами міського електротранспорту виконано поточний ре

монт трамвайних колій довжиною 10,5 км та контактної мережі – 12,5 км.
 Для забезпечення стабільної й надійної роботи міського трамвая на 

маршрутах міста коштом міського бюджету виконано капітальний ре
монт ділянки трамвайної колії від стрілочного переводу №72 до кільця 
в районі публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» довжиною 399 м на суму 2 млн. 706 тис. грн.

Для покращення пасажирських перевезень швидкісним трамваєм 
виділено кошти з міського бюджету в сумі 1 млн. 200 тис. грн. на його 
капітальний ремонт.

У місті налічується 5 018 багатоквартирних будинків загальною пло
щею 11,37 млн.м2, 222 071 квартира, у яких мешкає 555 тис. осіб. Належ
не утримання та експлуатацію зазначеного житлового фонду забезпечу
ють 6 управителів – комунальні підприємства «Житловоексплуатаційна 
організація» №№ 8, 14, 20, 31, 35, 45, приватне підприємство «Домініум» 
та товариство з обмеженою відповідальністю «Уют2011».

Проводиться робота зі створення об’єднань співвласників багато
квартирного будинку. На сьогодні створено 119 таких об’єднань, у тому 
числі з початку року – 8.

У місті діє асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного бу
динку «Кривбас Добробут», у яку ввійшло 100 житлових будинків, у 
тому числі 67 ОСББ та 33 житловобудівельних кооперативи.

Розроблено методичний посібник щодо порядку створення та діяль
ності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, у якому до
кладно покроково викладено порядок реєстрації об’єднань, роз’яснено 
норми та вимоги Закону України «Про об’єднання співвласників багаток
вартирного будинку». Посібник розіслано всім установам та організа
ціям, у тому числі підприємствамнадавачам житловокомунальних по
слуг. Постійно ведеться відповідна роз’яснювальна робота, ініціативним 
групам надається консультативнометодична допомога.

Періодично готуються й розсилаються всім засобам масової інфор
мації міста пресрелізи щодо створення об’єднань співвласників бага
токвартирного будинку.

На сторінці «Криворізький ресурсний центр» запроваджено ресурс 
«Методичний посібник зі створення та діяльності об’єднання співвла
сників багатоквартирного будинку», де кожен охочий може отримати 
необхідну інформацію, зразки статуту, протоколу установчих зборів, 
реєстраційної картки та інших установчих документів.

Постійно організовується висвітлення вимог чинного законодавства 
України щодо реформування та нових форм розвитку житловокомуналь
ної галузі на комунальному підприємстві телерадіокомпанії «Рудана» та 
на сторінках Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник».

Щосереди на комунальному підприємстві телерадіокомпанія «Ру
дана» виходить в ефір програма «Моє житло», де висвітлюється тема 
створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, від

бувається ознайомлення мешканців міста з найкращим досвідом ро
боти об’єднань як форми управління, інформування стосовно робіт з 
капітального ремонту конструкттивних елементів та асфальтування 
прибудинкових територій, що виконуються коштом міського бюджету.

З початку року виконано капітальний ремонт конструктивних елементів 
45 таких будинків на суму 7 млн. грн. (за 2011 рік виконано капітальний 
ремонт конструктивних елементів 14 ОСББ на суму 3 млн. 11 тис. грн.).

Відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 
грудня 2011 року №22610/VI «Про Програму сприяння громадянській 
активності у розвитку територій на 2012 – 2016 роки», рішення місь
кої ради від 25.01.2012 №877 «Про Програму сприяння громадянсь
кій активності в розвитку території міста Кривого Рогу на 2012 – 2016 
роки» та розпорядження міського голови від 27.04.2012 №103р «Про 
проведення міських конкурсів на кращий благоустрій двору, будинку, 
кращого управителя будинку серед органів самоорганізації населення 
та об’єднань співвласників багатоквартирного будинку», управлінням 
організовано та проведено конкурси «Кращий будинок об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку», «Кращий управитель».

Інформацію про переможців направлено до Дніпропетровської об
ласної державної адміністрації для їх участі в обласних конкурсах та 
опубліковано в засобах масової інформації.

Проведення таких заходів сприяє розповсюдженню серед мешкан
ців інформації про позитивний досвід об’єднань співвласників бага
токвартирного будинку як форми управління.

З метою реалізації державної політики із забезпечення житлових 
прав мешканців гуртожитків у місті працює відповідна постійна ко
місія, засідання якої проходять один раз на місяць. Рішенням міської 
ради від 26.01.2011 №161 надано дозвіл на приватизацію кімнат у гур
тожитках комунальної власності територіальної громади міста.

З міського бюджету передбачено кошти в сумі 3 млн. грн. на капіталь
ний ремонт ліфтів. На теперішній час ведуться ремонтні роботи 4 ліфтів. 
До кінця поточного року планується провести капітальний ремонт на 7.

Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів – товариством 
з обмеженою відповідальністю »Екоспецтранс» вивезено та заскла
довано на полігонах міста 208 тис. м2 відходів. Щоденно в санітарній 
очистці міста задіяно 70 сміттєвозів та іншої техніки.

Коштом Дніпропетровського обласного фонду охорони навколиш
нього природного середовища в сумі 2 млн. 697 тис. грн. здійснено 
закупівлю 4х сміттєвозів КО42732 на шасі МАЗ533702 (у 2011 році в 
сумі 2 млн. 100 тис. грн. здійснено закупівлю 3х сміттєвозів КО42732 
на шасі МАЗ533702), на суму 0,949 млн. грн. – придбано 322 контей
нери об’ємом 1,1м3.

У 2011 та 2012 роках для забезпечення належного санітарного стану 
міста на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ виділено кошти в сумі 100 
тис. грн., за рахунок яких ліквідовано 2 тис. м3 несанкціонованих місць 
складування побутових відходів.

 Для виконання послуг з утримання та ремонту об’єктів благоу
строю, закупівлі товарів, робіт за бюджетні кошти проведено 62 про
цедури торгів на загальну суму 225 млн. 094 тис. 300 грн. Укладено 
436 договорів на виконання робіт та послуг на загальну суму 233 млн. 
642 тис. 900 грн., у тому числі 56 договорів укладених за результата
ми процедур закупівель на суму 224 млн. 124 тис. 300 грн. Прийнято 
необоротних активів на суму 52 млн. 599 тис. 300 грн. Освоєно кошти 
загального фонду – 84 млн. 395 тис. 800 грн. та спеціального фонду – 
63 млн. 827 тис. 300 грн.

Традиційно щороку місто бере участь у Всеукраїнському конкурсі 
«Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського 
порядку». Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 
вересня 2012 №653р «Про підсумки щорічного всеукраїнського кон
курсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громад
ського порядку» місто Кривий Ріг відзначено за проведену в 2011 році 
роботу з поліпшення благоустрою, озеленення, забезпечення належ
ного санітарного стану та підтримки громадського порядку.

Проведено базове відстеження результативності дій регуляторних ак
тів – рішень міської ради: від 22.06.2011 №448 «Про затвердження Пра
вил благоустрою у місті Кривому Розі», 22.06.2011 №449 «Про внесення 
змін до Положення про порядок надання ритуальних послуг на території 
міста Кривого Рогу»; рішень виконкому міської ради: від 12.01.2011 №16 
«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів 
у місті Кривому Розі», 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території для 
власників (орендарів) нежитлових приміщень у житлових будинках 
(гуртожитках) у місті Кривому Розі», 16.06.2010 №165 «Про затверджен
ня Положення про порядок знесення зелених насаджень».

Управлінням розглянуто 4 668 звернень громадян з основних питань: 
ремонт покрівлі, налагодження системи централізованого опалення, 
ремонт доріг та ремонт зовнішнього освітлення в приватному секторі.

У 2013 році управління продовжуватиме виконання покладених на нь
ого функцій і завдань з урахуванням пріоритетних напрямів роботи з ре
формування та розвитку житловокомунального господарства міста.

Начальник управління благоустрою та житлової 
політики виконкому міської ради О. КАТРИЧЕНКО.

У межах делегованих повноважень управління як орган приватизації по
стійно здійснює контроль за виконанням умов договорів купівліпродажу 
об’єктів приватизації та проводить відповідну післяприватизаційну роботу.

З початку поточного року здійснено 127 підсумкових перевірок, у 
результаті проведення яких було встановлено повне виконання покуп
цями взятих на себе зобов’язань перед органом приватизації та тери
торіальною громадою міста. Усі договори купівліпродажу знято з після
приватизаційного контролю.

Спільно з виконкомами районних у місті рад здійснена 181 поточна 
перевірка об’єктів приватизації щодо виконання покупцями умов дого

ворів купівліпродажу. Встановлено їх виконання у переважній більшос
ті випадків. При виявленні порушень органом приватизації вживаються 
заходи відповідно до чинного законодавства України та діючого в місті 
порядку приватизації.

За невиконання власниками приватизованих об’єктів умов дого
ворів купівліпродажу до міського бюджету у вигляді штрафів надійш
ли кошти на суму 19 620,84 грн. Мав місце факт добровільного пога
шення покупцем суми неустойки за об’єкт приватизації (7 295,14 грн.).

При здійсненні повноважень щодо ефективного та раціонального 
використання комунального майна управління співпрацює з міською 

радою через постійну комісію міської ради з питань регулювання зе
мельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної 
власності. На 10 засіданнях комісії з початку року було детально розгля
нуто 63 підготовлених управлінням питання.

Основними завданнями управління є збереження, ефективне та ра
ціональне використання комунального майна територіальної громади 
міста Кривого Рогу, пошук шляхів поповнення міського бюджету на 2013 
рік і виконання його планових показників.

Начальник управління комунальної власності міста 
виконкому міської ради Л. ФЕДОРЕНКО.

Звіт про роботу відділу з питань енергоменеджменту та впровадження  
енергозберігаючих технологій виконкому міської ради в 2012 році

Досягнення високих показників енергоефективності в житловій та 
виробничій сферах є пріоритетним напрямом енергетичної політи
ки більшості країн світу. Це зумовлено кількістю запасів невідновних 
паливноенергетичних ресурсів, відсутністю реальних альтернатив їх 
заміни, наявністю ризиків при їх виробництві й транспортуванні.

Досвід розвинутих країн вказує на необхідність проведення цілеспря
мованої та послідовної державної політики в цьому напрямку. Лише дер
жава шляхом виваженої законодавчої, технічної, цінової, гнучкої тарифної 
та податкової політики може забезпечити впровадження й дієздатність 
механізмів підтримки та розвитку галузі енергоефективності.

Упровадження заходів з енергозбереження є однією з найкра
щих можливостей реалізації енергетичної безпеки України та має 
можливість істотно впливати на суспільний розвиток і якість жит
тя.

Наше місто долучилося до розв’язання пріоритетних питань з реалізації 
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На трибуну сесії міської ради

ефективної енергетичної політики. З 01 січня 2012 року в структурі виконкому 
міської ради діє відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергоз
берігаючих технологій, основними завданнями та функціями якого є:

– реалізація в місті державної політики в галузі енергоефективності;
– розробка міських програм, цільових проектів з енергозаощадження;
– координація впровадження енергозаощадних заходів у бюджет

них закладах (установах), що фінансуються з міського бюджету та 
комунальних підприємствах міста;

– проведення моніторингу, аналізу та контролю за дотриманням 
лімітів споживання паливноенергетичних ресурсів у бюджетних 
закладах і комунальних підприємствах міста;

– сприяння впровадженню технологій, що передбачають викори
стання альтернативних видів палива.

Одним з основних напрямків діяльності відділу є контроль за ре
алізацією Програми енергоефективності м. Кривого Рогу на 20102015 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.07.2010 №3965. З 
початку року в місті виконано заходів з енергоефективності на загаль
ну суму 67,3 млн.грн., що в порівнянні з аналогічним періодом 2011 
року складає 114%. Унаслідок зазначеного заощаджено 26,9 тис. тонн 
умовного палива (116% відповідно до 2011 року), а саме:

 – природного газу 12,77 млн.м;
 – електроенергії 31,35 млн.кВт/год.;
 – теплової енергії 12,12 тис.Гкал.
Щомісячно проводяться наради робочої групи з питань реалізації 

Програми, членами якої є керівники підприємств тепло, водо, газо 
та електропостачання, представники управлінь, відділів виконкому 
міської ради, науковці, суб’єкти господарювання.

З метою аналізу та обліку споживання природних і енергетичних ресур
сів на сайті «Криворізький ресурсний центр» було створено модуль для 
оперативного збору, систематизації, обробки, аналізу інформації щодо по
казників енергоспоживання в спорудах бюджетних установ і комунальних 
підприємств. Він дозволяє отримати порівняльну характеристику ефектив
ності використання енергії в усіх будівлях, більш раціонально розпоряджатися 
наявними фінансовими ресурсами. Однією з властивостей модуля є враху
вання інформації про технічний стан будівлі та інженерних мереж.

Інформацію до модуля вносить відповідальний від кожного бюджет
ного закладу та комунальної установи. Працівники відділу щомісячно в 
режимі online здійснюють аналіз і контроль відповідності затверджених 
лімітів використаним природним та енергетичних ресурсам.

Першим кроком до збереження паливноенергетичних ресурсів у 
місті стало затвердження Програми впровадження енергозберігаючих 
заходів у бюджетних установах, комунальних і промислових підпри
ємствах м. Кривого Рогу на 20062010 роки.

Динаміка споживання енергоносіїв бюджетними закладами міста 
станом на 01.12.2012 року становить:

Відділом проводяться перевірки бюджетних закладів, які за да
ними модуля допустили перевищення лімітів споживання паливних 
та енергетичних ресурсів. Під час перевірок безпосередньо в закладі 
встановлюються причини таких перевитрат.

Упроваджуються заходи, спрямовані на оптимізацію структури 
енергетичного балансу міста, шляхом заміщення традиційних видів 
палива. У рамках співпраці з міською галузевою радою підприємців з 
питань енергозбереження в місті впроваджено пілотний проект з ви
користання сонячної енергії. Його метою є зменшення видатків місь
кого бюджету та забезпечення гарячим водопостачанням комуналь
ного комбінованого дошкільного навчального закладу №3.

Фахівцями відділу було проведено обстеження комунального по
зашкільного закладу «Дитячий оздоровчий табір «Слава» розроблено 
проект «Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання з 
упровадженням комплексу з використання відновлювальних джерел 
енергії в комунальному позашкільному закладі «Дитячий оздоровчий 
табір «Слава» для участі в обласному конкурсі проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування.

З метою підтримки ініціативи органів самоорганізації населення та 
об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в питаннях ре
алізації завдань енергоефективного розвитку міста, залучення насе
лення до забезпечення енергоощадливого використання енергоносіїв 
і природних ресурсів, упровадження новітніх енергозберігаючих тех
нологій, згідно з розпорядженням Криворізького міського голови від 
29.03.2012 №77р у вересні 2012 року було проведено підбиття під
сумків міського конкурсу мікропроектів з енергоефективності та енер
гозбереження серед органів самоорганізації населення та об’єднань 
співвласників багатоквартирного будинку. За результатами визначено 
переможців у 3 номінаціях.

За сприяння Дніпропетровської обласної ради в місті проведено 
конкурс мініпроектів з енергоефективності та енергозбереження се
ред локальних громад. Від міста в конкурсі взяло участь 26 мініпро
ектів, які розробили мешканці об’єднань співвласників багатоквар
тирного будинку. Переможцями визнано 8. Відділом здійснювалася 
координація розробки проектів та їх упровадження. У будинках згідно 
з проектами виконано роботи зі встановлення лічильників теплової 
енергії та регулюючих гідроелеваторів, із заміни вікон та дверей на 
енергозберігаючі, заміни будинкового бойлера. Під час опалювально
го періоду очікується покращення якості послуг з постачання теплової 
енергії та зниження її споживання.

Дієвим заходом з популяризації енергоефективності, енергозбере
ження та використання відновлюваних джерел енергії є Всеукраїнсь
кий конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, 
у якому відділ бере участь. У поточному році впроваджено проект «Ре
конструкція теплорозподільчих пунктів котельні шахти «Гігант» КПТМ 
«Криворіжтепломережа» з упровадженням гідравлічного регулюван
ня теплового потоку», який став переможцем конкурсу в 2011 році. Ре
алізація проекту надасть змогу економити природний газ на котельні. 
Орієнтовний термін окупності заходу становить 3,5 роки.

Відділ постійно працює в напрямку залучення інвестицій. З метою 
отримання фінансування у вигляді грантів було прийнято участь у 
програмі «DemoUkrainaDH», відповідно до якої розроблено проект із 
заміни котлів у котельні ДПМС80 КПТМ «Криворіжтепломережа» з 
низьким коефіцієнтом корисної дії на більш ефективні. Проект став 
переможцем програми.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 
2008 року №221 «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і 
реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та про
позицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких про

ектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рам
кової конвенції ООН про зміну клімату» у травні 2012 року відділом 
було розроблено та подано до Національного агентства екологічних 
інвестицій України проектні пропозиції щодо встановлення енергозао
щадних вікон в 11 закладах освіти міста на загальну суму 11,4 млн.грн. 
На теперішній час вікна встановлені, ведуться оздоблювальні роботи. 
Установлення вікон проведено за рахунок коштів від продажу одини
ць (частин) установленої кількості викидів парникових газів відповід
но до статті 17 Кіотського протоколу Рамкової конвенції ООН про зміну 
клімату. Упровадження проектів дозволить покращити мікроклімат у 
закладах, знизити споживання теплової енергії та викиди парникових 
газів на 520,6 тонн СО2 екв/рік.

У жовтні поточного року до Національного агентства екологічних 
інвестицій України додатково подано 24 проекти щодо встановлення 
енергозаощадних вікон у закладах освіти за рахунок екологічних (зе
лених) інвестицій.

Проведено роботу із залучення інвестицій від Європейського банку 
реконструкції та розвитку, Фонду східноєвропейського партнерства з 
енергоефективності та довкілля (Е5Р) щодо модернізації інфраструк
тури теплоенергетики міста Кривого Рогу.

З метою удосконалення системи управління та створення конку
рентного середовища на ринку комунальної сфери відділом підго
товлено концепцію щодо реорганізації та модернізації комунальної 
інфраструктури життєзабезпечення міста з використанням енергое
фективних заходів на умовах державноприватного партнерства, яку 
затверджено відповідним рішенням міської ради.

Одним з механізмів реалізації політики енергоефективності є підви
щення інформаційної обізнаності населення, освітнього рівня та гро
мадської свідомості у сфері ефективного використання енергетичних 
ресурсів. Важливе місце у забезпеченні реалізації державної політи
ки енергоефективності та енергозбереження посідає інформаційна 
діяльність і популяризація відповідних заходів.

За підтримки відділу на телерадіокомпанії «Рудана» започаткова
но інформаційнороз’яснювальну передачу «Енергозаощадження», 
яка виходить у ефір щовівторка о 21.15 год. На офіційному вебсайті 
виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет та у міській 
комунальній газеті «Червоний гірник» розміщуються статті з темати
ки енергоефективності та ощадливого використання енергоресурсів. У 
поточному році розміщено 4 матеріали.

За координації відділу в приміщенні Палацу молоді та студентів 
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національ
ний університет» було проведено виставки «Капітальне будівництво. 
Енергозбереження», «Промисловість. Інвестиції. Технології», Дні енер
гії. У рамках Днів енергії проводилися тематичні семінари, конферен
ції, конкурси й інші заходи в закладах освіти міста.

З метою підвищення рівня обізнаності мешканців міста з енер
госпоживання в будівлях у рамках загальноєвропейської ініціативи 
«Дисплей» було підготовлено та розміщено в 409 бюджетних закладах 
міста відповідні плакати, що дають можливість отримати інформацію 
відносно споживання енергії, води та викидів парникових газів, зни
ження рівня шкідливого впливу на довкілля.

Серед найважливіших стратегічних пріоритетів сталого розвитку 
міста є формування сприятливого середовища для технологічної та 
структурної перебудови економіки, створення економічних, фінан
сових, управлінських і правових механізмів реалізації державної 
політики енергоефективності. Зважаючи на вищевикладене, відділом 
розробляється План сталого енергетичного розвитку міста до 2020 
року відповідно до Угоди Мерів, підписаної міським головою у 2011 
році, метою якої є об’єднання європейських місцевих органів влади в 
добровільне утворення задля спільної боротьби з глобальним поте
плінням.

Основними завданнями та напрямами роботи відділу в подальшо
му буде виконання державних, регіональних і міських програм підви
щення рівня енергоефективності, використання нетрадиційних та від
новлювальних джерел енергії, мобілізація ресурсів на фінансування 
зазначених програм за рахунок бюджетів усіх рівнів та позабюджет
них коштів, залучення коштів «зелених інвестицій», донорських ор
ганізацій, фондів тощо, сприяння інноваціям, використанню сучасного 
обладнання, зниженню рівня втрат ресурсів у бюджетних закладах і 
комунальних підприємствах міста.

Начальник відділу з питань енергоменеджменту  
та впровадження енергозберігаючих технологій  

І. ГАЛОЧКА.

Звіт про роботу управління містобудування і архітектури  
виконкому міської ради в 2012 році

Управління реалізує державну політику у сфері містобудування, що спря
мована на формування сприятливого життєвого середовища, досягнення 
естетичної виразності, економічної доцільності й надійності будівель, споруд 
і їх комплексів, розвиток інженернотранспортної інфраструктури.

Основними завданнями та функціями управління є:
– підготовка пропозицій щодо обґрунтування визначення земельних 

ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної докумен
тації в межах, визначених законом;

– узгодження державних, громадських і приватних інтересів під час 
планування, забудови та іншого використання територій;

– установлення планувальних обмежень щодо використання територій;
– колегіальне обговорення містобудівних, архітектурних та інженер

них проектних рішень об’єктів архітектури на засіданнях архітек
турномістобудівної ради;

– надання пропозицій на розгляд виконкому міської ради щодо ви
дачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

У зв’язку зі змінами в розвитку міста, з метою визначення функціо
нального призначення й будівельного зонування території для роз
ташування об’єктів загальноміського значення, черговості освоєння 
територій виникла необхідність виготовлення нового Генерального 
плану, що передбачає розвиток міста до 2030 року. У 2011 році були 
завершені роботи з його виготовлення. Матеріали пройшли відповідну 
процедуру погоджень міськими та обласними контролюючими служ
бами, план був затверджений рішенням міської ради від 21.12.2011 
№789.

Наразі розвиток містобудівних територій у місті провадиться згід
но з Генеральним планом, розробленим Державним підприємством 
«Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної 
промисловості «Кривбаспроект».

Відповідно до міської програми містобудівної діяльності та ство
рення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової систе
ми на 20042013 рр., Криворізькою міською радою прийняті відповідні 
рішення про розробку в 2012 році:

– топографогеодезичних і аерофотознімальних робіт;
– електронної містобудівної кадастрової системи;
– меж історичних ареалів;
– плану земельногосподарського устрою;
– проекту цивільної оборони населення;
– історикоархітектурного опорного плану;
– плану зонування територій.
 За вказаними напрямками проведено процедуру тендерних заку

півель, визначено переможців конкурсів за кожним видом робіт, під
писано договори на їх виконання за визначеним видом діяльності. До 
кінця поточного року планується виконати всі роботи в повному обсязі 
на загальну суму 8 978 800,00 грн.

  З метою реалізації природоохоронних заходів, спрямованих на 
вирішення екологічних проблем Кривбаса та поліпшення стану навко
лишнього природного середовища, виконуються роботи з визначення 
меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг річок Інгулець і 
Саксагань (на площі 1 853 га довжиною 67 км).

 Для збереження природнозаповідного фонду передбачається 
встановлення в натурі на місцевості меж території ландшафтного за
казника місцевого значення «Балка Північна Червона» і оформлення 
його відповідними знаками та інформаційними матеріалами з нане
сенням меж на плановографічні матеріали. Виконана топозйомка 
території площею 26 га (загальнодержавного значення) та 28 га (міс
цевого значення), створено проект розподілу території і проект земле
устрою з відведення земельних ділянок.

На виконання соціальної програми Президента України В.Ф. Яну
ковича «Доступне житло» до Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації надано пропозиції з розміщення такого житла на вільних 
земельних ділянках за адресами: вул.Урицького, мкрни Індустріальний 
та Східний.

З мешканцями міста постійно проводиться інформоційнороз’ясню
вальна робота щодо дії програми в місті. У муніципальному центрі по
слуг м. Кривого Рогу консультації надано 261 особі.

 Відпрацьовуються регламенти взаємодії фахівців в муніципаль
ному центрі послуг м. Кривого Рогу з Фондом сприяння молодіжному 
житловому будівництву, забудовниками.

 Управління, у межах наданих йому повноважень, виконує роботу з 
розміщення зовнішньої реклами в місті. Здійснює контроль за:

– дотриманням чинного законодавства про рекламу;
– порядком розміщення рекламних конструкцій;
– ефективним використанням рекламних конструкцій, що належать 

до комунальної власності міста, у тому числі для розміщення со
ціальної інформації;

– надходженням коштів до цільового фонду від плати за право тимчасо
вого використання місць розташування рекламних засобів.

У 2012 році укладено 208 договорів з рекламорозповсюджувачами.
Для забезпечення функціонування парковочних місць у місті 

управлінням проведені конкурсні торги на закупівлю 10 паркувальних 
автоматів, які планується встановити на паркувальних зонах до кінця 
поточного року.

Для виконання потреб сучасності щодо забезпечення публічності, 
прозорості та професіонального підходу до вирішення вимог містобудів
ного законодавства, у поточному році проведено 14 засідань архітектур
номістобудівної ради, на яких розглянуто 250 проектів містобудівної 
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління капітального будівництва  
виконкому міської ради в 2012 році

Управління капітального будівництва виконкому міської ради ре
алізує державну політику в сфері будівництва, з метою розвитку міста 
виконує функції замовника на будівництво та реконструкцію обєктів, 
фінансування яких здійснюється бюджетним коштом.

Основою життєдіяльності міста є обґрунтована, стабільна місто
будівна політика, яка забезпечує його ефективний економічний роз
виток, підняття стандартів життя населення, вирішення актуальних 
питань територіальної громади та поліпшення екологічного стану на
вколишнього природного середовища.

Головними напрямами загальноміських програм будівництва є споруд
ження об’єктів, що поліпшують екологічний стан, реконструкція об’єктів 
освіти та соціального спрямування, газифікація житлових масивів тощо.

У рамках реалізації Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровсь
кої області та Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на пе
ріод до 2015 року передбачається будівництво соціального житла, 
об’єктів охорони здоров’я, освіти, транспорту, каналізаційних колек
торів, газифікація селищ і вулиць, реконструкція очисних споруд, захо
ди щодо ліквідації підтоплення швидкісного трамваю.

Протягом 2012 року управління проводило роботу щодо реалізації 
заходів Стратегічного плану з питань капітального будівництва об’єктів 
соціальнокультурного, побутового та комунального призначення від
повідно до Програми соціальноекономічного розвитку міста на 2012 
рік, затвердженої рішенням міської ради від 29.12.2011 №829.

Спостерігається зростання кількості обєктів будівництва та рекон
струкції, що виконуються на замовлення управління. У 2011 році на за
мовлення управління з 55 обєктів будівництва та проектування введе
но в експлуатацію 6. У 2012 році коштом міського бюджету та міського 
фонду охорони навколишнього природного середовища з 62 об’єктів 
згідно з запланованими термінами введено в експлуатацію 9:

– газифікація вулиць Тернівського району – на 8 вулицях прокладе
но 3,270 км траси підвідного газопроводу, що дало змогу мешкан
цям 130 будинків здійснювати підключення до мереж газопоста
чання;

– газифікація селища Терноватий Кут – прокладено підвідні і роз
відні газопроводи довжиною 7,867 км та встановлено 2 газороз
подільчих пункта, що дозволило підключитися до газових мереж 
90 приватним будинкам селища й суттєво поліпшити умови про
живання сімей;

– будівництво інженерних мереж до сучасної спортивної спору
ди зі штучним льодом – здійснено для забезпечення споруди 
«Льодова арена», збудованої в парку культури і відпочинку ім. Б. 
Хмельницького державним коштом, інженерними комунікація
ми – водопостачанням, водовідведенням, електропостачанням, 
телефонізацією, радіофікацією, зливовою каналізацією;

– реконструкція першого поверху будівлі Криворізької загальноос
вітньої школи III ступенів №18 для створення НВК (II пусковий 
комплекс) – реконструкція забезпечила мешканців 20 додатко
вими учнівськими місцями для дітей дошкільного віку;

– будівництво трамвайних колій в районі станції швидкісного трам
вая «Кільцева». Прокладання колій в районі станції «Кільцева» 
довжиною 0,448 км дало змогу потягам швидкісного трамвая виї
жджати на колії звичайного трамвая. Це дало можливість меш
канцям міста діставатися до публічного акціонерного товариства 
«АрселорМіттал Кривий Ріг». У перспективі рух швидкісних потягів 
буде продовжено в інші райони міста;

– прибудова сантехнічного приміщення до Криворізької загальноос
вітньої школи №101 – будівництво забезпечило учнів школи цен
тралізованою каналізацією. Для поліпшення умов перебування 
учнів у приміщенні школи виконано капітальний ремонт;

– каналізаційні мережі вулиць Каракалпацької, Єрмолової, Кленової 
довжиною траси каналізаційного колектора 0,739 км;

– самопливний каналізаційний колектор на вул. Кузнецова – про
кладено новий колектор довжиною 1,016 км замість старого, що 
почав виходити з ладу. Колектор забезпечив безаварійне тран
спортування каналізаційних стоків;

– захист від підтоплення станції швидкісного трамвая «Електрозаводська» – 
застосування сучасних методів дозволило ліквідувати підтоплення станції 
ґрунтовими водами та збільшити термін експлуатації будівлі.

У місті також коштом державного бюджету й співфінансування з 
міського бюджету збудовано інфраструктурні об’єкти:

– реконструкція трамвайних колій та благоустрою на проспекті Пів
денному, II пусковий комплекс – прокладено 327 погонних метрів у 
двоколійному вимірюванні трамвайних колій за європейською техно
логією і 355 погонних метрів за класичною технологією. Під час рекон
струкції на об’єкті виконано перевлаштування інженерних комуніка
цій, земляні роботи, установлено нову контактну мережу трамвая й 
тролейбуса, відновлено асфальтове покриття проїжджої частини та 
тротуарів, установлено нове освітлення. Після закінчення робіт про
спект Південний має завершений вигляд, підвищилася безпека руху 
проспектом, розширено пропускну спроможність автотранспорту, 
знижено динамічне навантаження на механічну частину трамвайних ва
гонів, зменшився рівень шуму та запилювання під час руху трамваїв;

– реконструкція будівлі комунального підприємства «Криворізький 
академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса 
Шевченка» – виконано зовнішнє оздоблення фасаду, реконструк
цію внутрішніх приміщень театру та інженерних комунікацій. 
Після реконструкції фасад і внутрішні приміщення театру мають 
оновлений вигляд. Це покращить умови надання театральнови
довищних, концертних послуг мешканцям міста, збільшить кіль
кість вистав, залучить до них широкі кола відвідувачів і надасть 
можливість здійснювати міжнародне співробітництво в галузі те
атрального мистецтва. Паралельно з роботами з реконструкції бу
дівлі театру виконано благоустрій території, прилеглої до театру. А 
саме: I етап комплексної реконструкції прту Карла Маркса від вул. 
Леніна до пл. Визволення. Після реконструкції центральна вулиця 
міста матиме сучасний європейській вигляд. Розпочато роботи з 
реконструкції мосту від театру до дитячого парку ім. Ю. Гагаріна.

З метою введення в експлуатацію в 2013 – 2014 роках об’єктів, фі
нансування яких здійснюється коштом фонду охорони навколишнього 
природного середовища, протягом року виконувалися будівельно
монтажні роботи на них:

– розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних 
очисних споруд (Північна станція аерації);

– розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних 
очисних споруд, II черга;

– напірний каналізаційний колектор від КНС8 до Центральної стан
ції аерації;

– ліквідація наслідків підтоплення швидкісного трамвая, II пусковий 
комплекс.

Управлінням проводилися заходи щодо забезпечення проектнокошто
рисною документацією об’єктів, будівництво яких буде розпочато в 2013 
– 2014 роках, відповідно до проекту плану капітального будівництва за 
пріоритетними для міста напрямками капітального будівництва:

– транспортна інфраструктура:
реконструкція трамвайних колій на вул. Рязанова із застосуван

ням європейської технології безшумного трамвая на дільниці від 
вул. Косіора до прту Гагаріна та влаштування розворотного кіль
ця біля Георгіївської дзвіниці;

– будівництво соціального житла для працівників бюджетної сфери:
реконструкція гуртожитку на вул. Туполєва під житловий будинок 

на 72 квартири з амбулаторією сімейного типу;
– заходи з енергозбереження:
будівництво нових компактних котелень та теплових мереж на ву

лицях Тбіліській і Орджонікідзе;
реконструкція систем опалення з упровадженням технології те

плоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання при
міщень установ освіти й охорони здоров’я;
санація об’єктів освіти;
– благоустрій міста:
реконструкція прту Карла Маркса;
реконструкція парку «Героїв»;
реконструкція скверу біля монумента Перемоги;
реконструкція дитячого парку ім. Ю. Гагаріна;
– охорона здоров’я:
реконструкція будівель під відкриття амбулаторій на мкрнах 

Східних 1, 2, 3, Сонячному у зв’язку з проведенням у місті рефор
ми системи охорони здоров’я;

– освіта:
реконструкція дитячих дошкільних закладів №243 та на вул. Гла

голєва в Жовтневому районі;
будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Широківській;
– культура:
реконструкція будівлі під розміщення нового міського історико

краєзнавчого музею;
– спорт:
будівництво універсального спортивного комплексу на вул. Воло

севича та інженерних мереж до нього;
– соціальний захист населення:
реконструкція центру реабілітації для дітейінвалідів на вул. Вільній.
На виконання довгострокової програми по вирішенню еко

логічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнь
ого природного середовища на 2011 – 2022 роки на замовлення 
управління виконувалися проектновишукувальні роботи для за
безпечення робочими проектами об’єктів, що фінансуватимуться 
в 2013 – 2014 роках коштом фонду охорони навколишнього при
родного середовища. А саме:

– реконструкція споруд біологічного очищення стічних вод Цен
тральної станції аерації з втіленням технології нітро, денітрифіка
ції та дефосфотизації для скорочення скиду фосфатів та підвищен
ня ефективності очищення стічних вод за показником фосфатів;

– будівництво нових колекторів взамін існуючих для забезпечення 
безаварійного транспортування каналізаційних стоків: самоплив
ний каналізаційний колектор від пл. Визволення до вул. Сиволапа 
в ЦентральноМіському районі, самопливний каналізаційний ко
лектор від прту Металургів до КНС10, самопливний каналізацій
ний колектор від вул. Тбіліської до КНС10, самопливний каналі
заційний колектор на вул. Модрівській, каналізаційні мережі й 
споруди вулиць Тихвінської та Ногіна;

– ліквідація наслідків підтоплення швидкісного трамвая, II черга;
– будівництво полігону для складування твердих побутових відходів 

для Дзержинського та Довгинцівського районів у районі шах
ти Валявко – Південна. Будується для забезпечення захисту від 
забруднення атмосфери, ґрунту, підземних та поверхневих вод, 
знезараження відходів біологічним засобом, запобігання розпо
всюдженню патогенних мікроорганізмів.

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому міської ради О. ОСАДЧИЙ.

документації та ескізних пропозицій, 97 проектів паспортів прив’язки 
тимчасової споруди. До роботи ради залучені провідні фахівці проектних 
організацій: Державне підприємство «Державний інститут по проекту
ванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект», Кри
ворізький філіал Дніпропетровського державного проектного інституту 
«Дніпроцивільпроект», приватні проектні організації.

З метою узгодження державних, громадських і приватних інтересів 
під час планування, забудови та іншого використання територій, від
повідно до діючого законодавства України управлінням у поточному 
році проведено 45 громадських обговорень містобудівної документа
ції. Схвалена громадськістю містобудівна документація стала підста
вою для подальшого будівництва об’єктів містобудування та офор
млення правоустановчих документів на земельну ділянку.

Для виконання містобудівних заходів, спрямованих на вирішення 
питань розвитку міста, координацію діяльності суб’єктів господарю
вання при забудові міста, міською радою прийняті відповідні рішення, 
якими затверджена містобудівна документація під реконструкцію та 
будівництво об’єктів та надано дозвіл на розробку проектів відведен
ня земельних ділянок за 161 адресом.

З метою врегулювання питань планування забудови та іншого викори
стання територій і окремих земельних ділянок міста, затверджено Тимча
совий порядок розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних 
даних для їх проектування. Управлінням опрацьовано такі процедури: 
технічна документація із землеустрою – 1 795, містобудівні умови та обме
ження – 120, містобудівни розрахунки з технікоекономічними показни

ками – 266, детальні плани територій – 16, будівельні паспорти – 34.
Розроблено та затверджено рішенням міської ради від 26.09.2012 

№1381 регуляторний акт «Про затвердження Порядку залучення за
будовників до пайової участі в створенні й розвитку інженернотран
спортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу». Він дає мож
ливість запровадження єдиного спрощеного підходу до визначення 
розміру пайової участі суб’єктів господарювання в створенні й розвит
ку інфраструктури міста та звільнення від пайової участі забудовників, 
які здійснюють будівництво об’єктів соціального призначення (житло
вого фонду, доступного житла, закладів культури та освіти, медичних 
і оздоровчих).

Наше місто завжди було лідером за показниками площі житла, прий
нятого в експлуатацію. У 2011 році було введено в експлуатацію житла за
гальною площею 33 177,4 кв.м. У поточному році – 10 437,1 кв.м.

 За дорученням міського голови, з метою подальшого розвитку мі
ста визначено напрямки розбудови його територій у відповідності до 
Генерального плану. На теперішній час розробляються проекти:

– інвестиційний під розміщення аквапарку та дитячої залізниці в районі 
бру Вечірнього. Передбачається будівництво найпопулярніших та 
найсучасніших видів водних атракціонів, розвиненої інфраструктури 
супутніх послуг для відпочинку та оздоровлення населення;

– реконструкції стадіону «Металург»;
– реконструкції будівлі під міський музей. Створюється сучасний 

електронний історикокраєзнавчий музей міста.
Продовжується виконання проектнокошторисних робіт і заходів з 

отримання позитивних комплексних висновків експертизи проектно
кошторисної документації за об’єктами для забезпечення можливості 
подальшого будівництва за напрямами:

– будівництво житла – завершення проектновишукувальних робіт 
з реконструкції будівлі на вул. Туполєва під житловий будинок (72 
квартири) з кабінетом сімейного лікаря;

– реконструкція прту Карла Маркса та об’єктів благоустрою, яка 
передбачає виконання робіт з реконструкції об’єктів проспекту та 
прилеглих кварталів;

– реконструкція дитячого парку ім. Ю. Гагаріна, яка передбачає ро
боти з улаштування літнього театру зі сценою, фонтана на цен
тральній площі терасної форми зі скульптурними та архітектурни
ми елементами й підсвічуванням.

До кінця поточного року планується ввести в експлуатацію спортив
ний комплекс з льодовою ареною в парку культури і відпочинку ім. Б. 
Хмельницького.

 Планується реконструкція під дитячий парк парку «Героїв» (Дзер
жинський район) площею 9,12 га.

 Відремонтовано стадіон «Спартак» в парку культури і відпочин
ку ім. Газети «Правда». Установлено 17 дитячих майданчиків. У Цен
тральноМіському районі планується будівництво нового православ
ного храму Святої рівноапостольної Марії Магдалини.

Начальник управління містобудування і архітектури 
виконкому міської ради П. ГНАТОВСЬКИЙ.

Звіт про роботу відділу транспорту і зв’язку виконкому міської ради в 2012 році
Основними завданнями відділу є:
– сприяння організації перевезень пасажирів на міських маршру

тах автомобільним та електротранспортом;
– надання послуг з перевезень пасажирів залізничним і авіаційним 

транспортом, телефонного зв’язку, кабельного телерадіомовлен
ня та мережі Інтернет;

– координація роботи щодо організації перевезень пасажирів ко
мунальними підприємствами «Міський трамвай», «Міський тро
лейбус», «Швидкісний трамвай», автоперевізниками різних форм 
власності;

– координація роботи комунальних підприємств: «Криворіжав
тотранс», «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг», «Автобаза №1»; 

державних підприємств: відокремлений структурний підрозділ 
«Криворізька дирекція залізничних перевезень» «Придніпровсь
кої залізниці», Центр поштового зв’язку №2 Дніпропетровсь
кої дирекції Українського державного підприємства поштового 
зв’язку «Укрпошта»; Центр телекомунікаційних послуг №2 Дніпро
петровської філії публічного акціонерного товариства «Укртеле
ком»; операторів телефонного зв’язку, мереж кабельного теле
радіомовлення та Інтернет усіх форм власності.

Послуги громадського пасажирського транспорту належать до най
важливіших соціальних послуг, без яких не може бути забезпечена 
нормальна життєдіяльність населення та виробнича сфера промисло
вого міста. Ураховуючи унікальну географічну структуру, величезний 

промисловий комплекс, стан пасажирських перевезень у місті має не
пересічне значення.

Міський електротранспорт є екологічно чистим, найбільш доступ
ним для соціально незахищених верств населення, у тому числі піль
гових категорій пасажирів, кількість яких складає третину від загаль
ної чисельності мешканців міста. Його представлено комунальними 
підприємствами «Міський трамвай», «Міський тролейбус», «Швидкі
сний трамвай», які здійснюють перевезення пільгових категорій па
сажирів без обмежень відповідно до чинного законодавства України.

Щодня перевезення пасажирів забезпечують 46 вагонів міського 
трамвая на 13 маршрутах, 35 вагонів швидкісного трамвая на 3 мар
шрутах, та 65 тролейбусів на 22 маршрутах.
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління земельних ресурсів виконкому міської ради в 2012 році
Управління забезпечує реалізацію повноважень міської ради та її 

виконавчого комітету в галузі земельних відносин у порядку, вста
новленому чинним законодавством України. А саме: організовує ро
боту з урегулювання земельних відносин на території міста, прово
дить заходи пов’язані з продажем земель несільськогосподарського 
призначення, сприяє виконанню планових показників, затверджених 
міською радою щодо надходження до бюджету міста коштів від на
дання в користування, вилучення (продажу) земельних ділянок, готує 
на розгляд міської ради проекти рішень з питань передачі у власність/ 
користування земельних ділянок та оформлює правовстановлюючі 
документи стосовно набуття/припинення прав користування земель
ними ділянками, здійснює контроль за використанням та охороною 
земель у місті.

У поточному році діяльність управління здійснювалася відповідно 
до затвердженої міською радою Програми розвитку земельних від
носин у м. Кривому Розі на 20072012 роки у взаємодії з постійною 
комісією міської ради з питань регулювання земельних відносин, 
планування та забудови міста, міської комунальної власності, викон
комами районних у місті рад, структурними підрозділами міжрайон
них державних податкових інспекцій Державної податкової служби й 
була спрямована на збільшення дохідної частини міського бюджету 
за рахунок сплати за землю всіма користувачами земельних ділянок.

Управлінням підготовлено та обліковано 2 925 договорів оренди 
землі та 2 027 тимчасових угод про сплату за фактичне користування 
земельними ділянками.

Надходження від плати за землю за 10 місяців поточного року скла
дають 504 015 тис. грн., що становить 104 % від планових показників. 
У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року надходження збільши
лися на 109 733 тис. грн. Частка надходжень від плати за землю ста
новить близько 45% власних і закріплених доходів загального фонду 
бюджету міста.

З метою забезпечення виконання вимог Земельного та Податкового 
кодексів України в частині своєчасного й повного внесення до бюджету 
землекористувачами належних до сплати платежів за землю, управ
лінням проводиться робота з укладання попередніх договорів оренди. 
Такі договірні відносини оформлено з 327 суб’єктами господарювання, 
у тому числі на частину землекористувань підприємств гірничомета
лургійного комплексу (публічних акціонерних товариств «Євраз Суха 
Балка», «Північний гірничозбагачувальний комбінат», «Центральний 
гірничозбагачувальний комбінат» та ін.).

Для підтримки та розвитку підприємницьких ініціатив, залучення 
інвестицій у господарську діяльність, пов’язану з економічним роз
витком міста, створення нових робочих місць до впровадження на 
загальнодержавному рівні єдиного порядку розміщення тимчасових 
споруд за поданням управління Криворізькою міською радою ухва
лено рішення – регуляторний акт «Про затвердження Тимчасового 
порядку щодо встановлення особистого сервітуту під тимчасовими 

об’єктами для здійснення підприємницької діяльності». Підготовлено 
88 суб’єктам господарювання договори особистого сервітуту. Зазна
чені заходи сприяли упорядкуванню розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності, покращенню благоу
строю міста та поповненню дохідної частини бюджету.

 З метою посилення контролю за використанням та охороною зе
мель, спрощення процедури договірних відносин управлінням упро
ваджено систему обліку землекористувачів (з дати звернення щодо 
надання в користування земельної ділянки до державної реєстрації 
документа).

У процесі підготовки рішень міської ради щодо продовження (по
новлення) договорів оренди проводиться обов’язкове обстеження 
земельних ділянок з питань виконання суб’єктами господарювання 
умов договорів оренди. З початку поточного року обстежено 445 зе
мельних ділянок. У результаті встановлено, що не всі суб’єкти госпо
дарюваннявласники об’єктів нерухомого майна своєчасно оформлю
ють правовстановлюючі документи та сплачують платежі за фактичне 
користування земельними ділянками. Для попередження заподіяних 
збитків територіальній громаді міста управлінням створено відповід
ну комісію, яка щомісячно розглядає вказані питання із залученням 
суб’єктів господарювання. У поточному році на засіданнях комісії за
слухано більш 215 фактичних землекористувачів. Установлено факти 
свідомого ухиляння землекористувачів від виконання зобов’язань з 
оформлення правовстановлюючих документів на землю. Матеріали, 
відповідно до наданих повноважень, направлені до Державної інспек
ції сільського господарства в Дніпропетровській області (206 суб’єктів 
господарювання) та районних прокуратур міста для вжиття заходів 
прокурорського впливу (191 суб’єкт господарювання).

Протягом року проведено 12 засідань комісії з опрацювання та ком
плексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері ра
ціонального використання та охорони земель у м. Кривому Розі з питань 
стану платежів до міського бюджету від плати за землю. Збитки, заподіяні 
територіальній громаді міста власниками землі та землекористувачами, 
затверджені рішенням виконкому міської ради в розмірі 2 882 тис. грн. 
Підготовлені та передані до суду матеріали відносно їх стягнення.

Для врегулювання земельних відносин в питаннях оформлення 
правовстановлюючих документів на землю управлінням підготовлено 
та винесено на розгляд міської ради 366 проектів рішень стосовно 4 
892 суб’єктів господарювання та громадян, у тому числі:

 – відділів освіти районних у місті рад для розміщення 28 загаль
ноосвітніх, 7 позашкільних та 5 дошкільних навчальних закладів;

 – обласного комунального закладу «Криворізький центр профілак
тики та боротьби зі СНІДом» для розміщення існуючого лікуваль
ного закладу на вул. Нікопольське шосе, 4 г у Дзержинському рай
оні;

 – територіальної громади м. Кривого Рогу в особі Криворізької місь
кої ради для обслуговування комунального позашкільного закла
ду «Дитячоюнацька спортивна школа № 3» на вул. Зарічній, 3 в 
ЦентральноМіському районі;

 – державного підприємства «Льодові арени» для будівництва та 
обслуговування спортивної споруди зі штучним льодом в парку куль
тури і відпочинку ім. Б.Хмельницького у Дзержинському районі;

 – підприємств гірничометалургійного комплексу:
 щодо надання в оренду публічному акціонерному товариству 

«Криворізький залізорудний комбінат» земельних ділянок промисло
вості загальною площею 256,81 га, що раніше перебували в постійно
му користуванні підприємства;
 затверджено матеріали інвентаризації та надані в оренду від

критому акціонерному товариству «Південний гірничозбагачуваль
ний комбінат» земельні ділянки промисловості та житлової забудови 
загальною площею 2541 га та ін.

Затверджені матеріали інвентаризації земельних ділянок рекре
аційного призначення загальною площею 36,96 га, що перебувають 
на балансі управління благоустрою та житлової політики виконкому 
міської ради, для розміщення скверів «Алея дружби» в Дзержин
ському районі, Героїв Чорнобиля в Саксаганському районі, на площі 
Визволення у ЦентральноМіському районі, районного парку «Героїв» 
у Дзержинському районі та районного парку «Ювілейний» у Довгин
цівському районі.

Становлення ринку землі є одним з основних факторів розвитку зе
мельних відносин. Продаж земельних ділянок несільськогосподарсь
кого призначення в м. Кривому Розі здійснюється з 2001 року. У 2012 
році управлінням опрацьовано матеріали відносно 3 суб’єктів госпо
дарювання та міською радою прийнято рішення про надання згоди на 
продаж земельних ділянок загальною площею 0,7917 га. Надходжен
ня до міського бюджету від продажу земельних ділянок у 2012 році 
становлять 1 245, 05 тис. грн. Отримані кошти спрямовані на здійснен
ня програм соціальноекономічного розвитку територіальної грома
ди міста. Управлінням постійно проводиться роз’яснювальна робота 
щодо переваг приватної власності на землю через місцеві засоби ма
сової інформації, на семінарах, особистих прийомах та при листуванні 
з суб’єктами господарювання.

З метою сприяння реалізації державної політики у сфері охорони та 
раціонального використання земель розділом 5 Програми розвитку 
земельних відносин у місті Кривому Розі на 20072012 роки передба
чено розробку схеми порушених та відпрацьованих земель у межах 
міста, які підлягають рекультивації, із перспективою до 2016 року. За 
пропозицією управління проведено тендерну процедуру із закупівлі 
послуг з проведення технікоекономічного обґрунтування схеми по
рушених та відпрацьованих земель міста. Схема надасть можливість 
проведення планових заходів з рекультивації земель гірничоме
талургійного комплексу з подальшим їх використанням. Це значно 
поліпшить екологічний стан у місті. Управління веде збір вихідних 
даних для проектування схеми, виконує погодження її з підприємст
вами гірничометалургійного комплексу, сприяє активізації роботи з 
рекультивації земель та передачі їх міській раді.

Ужито дієвих заходів щодо вивчення та узагальнення обсягів пору
шених земель, що відпрацьовані та підлягають рекультивації. Рішен
ням міської ради від 28.03.2012 №1059 погоджені показники прове
дення робіт з рекультивації порушених земель міста на 2012 – 2014 
роки.

На замовлення Криворізької міської ради скоординовано дії з ви
конання та затвердження технічної документації з нормативної гро
шової оцінки 5 населених пунктів, розташованих на землях Криворізького 
району та адміністративно підпорядкованих Криворізькій міській раді.

Завершується робота з проведення регуляторної процедури для по
дальшого затвердження міською радою регуляторного акта – рішення 
міської ради «Про затвердження технічної документації нормативної 
грошової оцінки земель 5 населених пунктів».

Приведено у відповідність до чинного законодавства земельні 
відносини в селищах Авангард, Гірницьке, Коломойцеве, селах Новоі
ванівка, Тернуватий Кут. Тепер громадяни та суб’єкти господарювання 
матимуть змогу переоформлювати земельні ділянки (договори міни, 
спадкування, дарування тощо) та сплачувати орендну плату й земель
ний податок.

Спостерігається зростання кількості звернень громадян і суб’єктів 
господарювання щодо врегулювання земельних відносин, що свід
чить, з одного боку, про позитивні зрушення, які відбулися за наслід
ками роботи з самоврядного контролю управління та виконкомів 
районних у місті рад, з іншого – про зростання рівня відповідальності 
землекористувачів за дотримання умов землекористування, визна
чених чинним законодавством України.

Для покращення перевезень пасажирів швидкісним трамваєм, забез
печення безпересадкового проїзду до публічного акціонерного товариства 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2012 році було подовжено лінію швидкісного 
трамвая та введено маршрут №3 «ст. Зарічна – кільце «КМК».

У 2013 році планується подовження лінії швидкісного трамвая до 
відкритого акціонерного товариства «Південний гірничозбагачуваль
ний комбінат» та вул. Буковинської, що дасть змогу мешканцям пів
нічних районів безпересадково діставатися до них.

Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загаль
ного користування забезпечують 2 автопідприємства: публічне акціо
нерне товариство «Північтранс» і приватне підприємство «ОдіумПре
стиж» та більше 350 приватних перевізників. Щоденно на 96 міських 
маршрутах забезпечують роботу понад 1300 транспортних засобів. 
Ними щодня перевозиться понад 200 тис. пасажирів.

Випуск автобусів на лінію та надання послуг приватним автопере
візникам здійснюють такі автопідприємства: товариство з обмеженою 
відповідальністю «Приваттранс», публічне акціонерне товариство 
«Терни – Авто».

Мешканці міста мають змогу цілодобово користуватися послугами 
автомобільних перевізників на таксі. У Кривому Розі діють такі їх опе
ратори: товариства з обмеженою відповідальністю «Баргузин Люкс», 
«Любимое», приватні підприємства «Вояж», «Мотор», «Еталон».

Працівники відділу спільно з представниками відділу Державтоін
спекції для обслуговування адміністративної території м. Кривого Рогу 
та автомобільнотехнічної інспекції, підпорядкованої управлінню Дер
жавтоінспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Дніпропетровській області та спеціалістами Головної дер
жавної інспекції на автомобільному транспорті в Дніпропетровській 
області систематично проводять контрольні рейди перевірки роботи 
рухомого складу на лінії щодо технічного стану автобусів, проходжен
ня водіями передрейсового медичного огляду, виявлення та припи
нення діяльності нелегальних перевізників на пасажирському авто
транспорті загального користування та таксі.

Забезпечення мешканців міста приміськими та міжміськими авто
мобільними перевезеннями також здійснюють 4 автостанції публічно
го акціонерного товариства «Дніпропетровське обласне підприємство 
автобусних станцій» та залізничними перевезеннями – відокремле
ний структурний підрозділ «Криворізька дирекція залізничних пере
везень» державного підприємства «Придніпровська залізниця».

За 9 місяців 2012 року послугами автостанцій міста скористувалися 
майже 752 тис. пасажирів, забезпечено обслуговування 87,8 тис. ав
тобусних рейсів.

З початку року залізничним транспортом перевезено 50,8 млн. тонн 
вантажів, відправлено 6,2 млн. пасажирів, на літній період було вве
дено новий приміський поїзд «Кривий Ріг – Генічеськ».

Постійно підвищується якість перевезення пасажирів, розши
рюється перелік послуг, що надаються пасажирам. Сьогодні пасажир 
має можливість замовити квиток через мережу Інтернет.

Кривий Ріг також має сучасний міжнародний аеропорт, який з 2001 
року перебуває в комунальній власності міста.

За 9 місяців 2012 року було обслуговано 463 авіарейси та забезпече
но переліт 6,7 тис. пасажирів.

У грудні 2011 року відкрито регулярний міжнародний авіарейс на 
Москву, який тричі на тиждень виконує товариство з обмеженою від
повідальністю «Авіакомпанія «ЮТейр – Україна». Щомісячно з Кривого 
Рогу відлітає більше 200 пасажирів, а в літній період майже 400 осіб.

Виконувалися міжнародні рейси в міста: Алмати, Камерун, Люксем
бург, Ніццу, Олександрію, Судан, Лондон.

У 2013 році комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Кри
вий Ріг» планує продовжити роботу щодо залучення нових авіаком
паній, збільшення виконання регулярних рейсів.

Місто забезпечують телефонним зв’язком 37 автоматизованих те
лефонних станцій міської телефонної мережі Центру телекомунікацій
них послуг №2 Дніпропетровської філії публічного акціонерного това
риства «Укртелеком» ємністю 186,5 тис. номерів, 25 автоматизованих 
телефонних станцій операторів різних форм власності ємністю 25 тис. 
номерів та 35 відомчих автоматизованих телефонних станцій загаль
ною номерною ємністю 36 тис. номерів. На телефонній мережі діють 
486 телефонівавтоматів.

Кількість абонентів телефонної мережі складає більше 220 тис., з 
них 180 тис. – квартирних.

З початку року встановлено 3 402 телефони, з яких 45 – ветеранам 
Великої Вітчизняної війни.

Операторами зв’язку різних форм власності на сучасному технічно
му рівні з широким використанням цифрових технологій здійснюється 
подальший розвиток міської телефонної мережі.

Послуги мобільного телефонного зв`язку в мiстi надають підприємства 
закритих акціонерних товариств «Український мобільний зв`язок» (050, 
095, 066, 099), «Київстар» (067, 068, 096, 097, 098), «Телесистеми України» 
(092), Центру мобільного зв’язку №2 філіалу «УТЕЛ» публічного акціонер
ного товариства «Укртелеком» (091) та товариств з обмеженою відпо
відальністю «CSTІнвест» (401), «Астеліт» (063, 093).

Відділом здійснюється постійний контроль за безперебійним за
безпеченням підприємств і населення міста послугами телефонного 

зв’язку та надається допомога операторам зв’язку в попередженні 
розкрадання кабельнопровідникової продукції. Завдяки проведенню 
спільно з управлінням благоустрою та житлової політики й виконкома
ми районних у місті рад заходів щодо закриття підвальних приміщень 
житлових будинків, кількість крадіжок телефонного кабелю значно 
зменшилася.

Послуги мiжмiського та міжнародного телефонного зв`язку, те
леграфного й поштового зв`язку, доставка поштової кореспонденції 
та пенсій, прийом абонентної плати за надані послуги зв`язку, пере
дплата на періодичні видання тощо здійснюються через мережу 118 
поштових відділень і 6 відділень електрозв`язку населенню міста та 
Криворізького сільського району.

Робота Поштамту – Центру поштового зв’язку №2 Дніпропетровсь
кої дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта» була спрямована на модернізацію поштових послуг, опа
нування сучасними інформаційними технологіями.

З метою забезпечення більш швидкого та якісного обслуговування 
споживачів з 15.10.2012 розпочато реалізацію пілотного проекту «Ад
міністративні послуги: спрощений доступ через пошту». Він надасть 
можливість кожному мешканцю міста, завітавши до відділень по
штового зв’язку №№6, 69, 84, отримати повну інформацію щодо ад
міністративних послуг.

Основні завдання на 2013 рік:
– здійснення заходів щодо оптимізації міської маршрутної мережі 

пасажирського транспорту загального користування;
– оновлення та модернізація рухомого складу міського електро

транспорту;
– продовження реконструкції трамвайних колій за технологією «без

шумної колії»;
– упровадження диспетчерського контролю за рухом міського паса

жирського транспорту загального користування з використанням 
сучасних GPSтехнологій;

– залучення автобусів великої місткості до перевезень пасажирів на 
автобусних маршрутах міста;

– забезпечення діяльності комунального підприємства «Міжнарод
ний аеропорт Кривий Ріг» та виділення коштів з міського бюджету 
на фінансування Програми фінансової підтримки та розвитку ко
мунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг»;

– створення умов для розвитку сучасних телекомунікаційних послуг 
в місті.

Заступник начальника відділу транспорту  
і зв’язку виконкому міської ради  С. СІНКЕВИЧ.



ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№95(21321)•СУБОТА, 15 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 15Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління освіти і науки виконкому  
міської ради в 2012 році

Перспективи розвитку освітньої галузі визначено в Програмі розвит
ку освіти міста на 2011 – 2012 роки.

Освітня галузь міста включає 386 навчальних закладів, у тому числі: 
149 дошкільних навчальних закладів (23 935 дітей); 147 закладів загаль
ної та середньої освіти (61 425 учнів); 42 позашкільні навчальні заклади 
(29  200 вихованців); 1 міжшкільне навчальновиробниче об’єднання 
(802 учня); 3 дитячі будинки (114 дітей); 29 вищих навчальних закладів 
(41 774 студенти); 15 професійнотехнічних навчальних закладів (8 134 
учні), які забезпечують рівний доступ до якісної освіти та виховання.

Річні обсяги планових бюджетних асигнувань по галузі на 2012 рік у 
порівняні з минулим роком збільшилися майже на 23%, посадові окла
ди педагогам підвищено до 40%.

З міського бюджету на капітальні, поточні ремонти, придбання облад
нання виділено понад 20 млн. грн., що дало можливість покращити ма
теріальнотехнічні умови 45% освітніх закладів.

Збільшено видатки на утримання однієї дитини в дошкільних, загаль
ноосвітніх та інтернатних закладах.

Здійснено виплати на оздоровлення педагогічним, бібліотечним і ме
дичним працівникам у розмірі 100%, щорічну винагороду педагогічним 
працівникам – 50%.

У 2012 році введено до штатних розписів загальноосвітніх шкіл 105,5 
ставок медичних сестер та 107,25 ставок інженерівелектронників.

Збільшено вартість харчування в загальноосвітніх навчальних закла
дах для учнів пільгових категорій – до 7,00 грн., 1 – 4 класів – до 6,0 грн.

За рахунок коштів державної субвенції в розмірі 0,55 млн. грн. прид
бано щоденники для учнів 2 – 11 класів загальноосвітніх закладів.

Завершено забезпечення закладів освіти приладами обліку теплової 
енергії та гарячого водопостачання в повному обсязі. Здійснюється замі
на газових плит в харчоблоках закладів освіти на електричні (установле
но 33 електричні плити на загальну суму 0,5 млн. грн.).

У рамках реалізації Державної програми «Зелені інвестиції» в 11 на
вчальних закладах проведено повну заміну дерев’яних вікон на енерго
заощадні. Продовжується міська акція «Подаруй вікно школі», у межах 
якої в 2012 році замінено ще 2 752 вікна. Виконуються заходи з енер
гоефективності, пов’язані з ліквідацією та заміною системи автозмиву в 
санвузлах (43 заклади); повною заміною ламп розжарювання на енерго
ефективні (63% загальної кількості ламп).

Для оздоровлення й відпочинку дітейсиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з багатодітних малозабезпечених 
сімей, дітейінвалідів та здібних і обдарованих дітей міста діють ко
мунальні заклади «Дитячий оздоровчий табір «Слава» на узбережжі 
Чорного моря (м. Скадовськ) та «Дитячий оздоровчий табір «Со
нячний» у лісовій смузі Кіровоградської області (с. Гурівка), де оздо
ровлено 2 729 дітей. З міського бюджету виділено кошти в розмірі 
6,9 млн. грн.

На підставі угоди містпобратимів оздоровлено дітей з м. Нижнього Та
гілу в оздоровчому таборі «Тимурівець» (м. Євпаторія) та дітей з м. Кривого 
Рогу – в оздоровчому таборі «Уральський вогник» (м. Нижній Тагіл). На це з 
міського бюджету було спрямовано кошти в сумі 150 тис. грн.

Коштом бюджету розвитку встановлено 82 спортивних тренажерних 
майданчики, з яких 42 – у 2012 році на суму 4,1 млн. грн. Придбано 20 
комп’ютерних класів для загальноосвітніх шкіл та іншу оргтехніку.

За рахунок державного й міського бюджетів, спонсорських коштів 
у загальноосвітніх навчальних закладах встановлено та використо
вуються 177 навчальних комп’ютерних комплексів, усі заклади забе
зпечено доступом до мережі Інтернет. Число комп’ютерів відповідає 
співвідношенню 22,4 учні на 1 комп’ютер. У 2011 році було 25 учнів на 
один комп’ютер.

Продовжується модернізація дошкільної освіти в межах оновлення 
освітньої системи міста.

У 2012 році відкрито 12 груп у ДНЗ №№231, 113, 201, 295, 122, 54, 
другу дошкільну групу в НВК «Загальноосвітня школа ІІІ ступенів – до
шкільний навчальний заклад» №18, третю – в НВК «Загальноосвітня 
Вальдорфська школа ІІІІ ступенів – дитячий садок» та дві групи в НВК 
«Спеціалізована школа ІІІІ ступенів з поглибленим вивченням інозем
них мов – дошкільний навчальний заклад», НВК «Загальноосвітня шко
ла ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38.

З 2012 року впроваджено новий Державний стандарт початкової за
гальної освіти та нових навчальних програм з осучасненим змістом.

Основними особливостями початкової освіти є вивчення іноземної 
мови з першого класу, а з другого класу – інформатики, відновлено на
вчальний предмет – природознавство.

З метою вдосконалення навчальновиховного процесу та створення 
сприятливих умов для навчання учнів 1 класу загальноосвітні навчаль
ні заклади міста спільно з місцевими органами виконавчої влади та 
самоврядування, громадськими організаціями, підприємцями, меце
натами брали участь у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!».

Здійснено значний крок на шляху розвитку загальної середньої ос
віти, упроваджуються нові організаційні засади, форми й методи діяль
ності загальноосвітніх навчальних закладів.

У 2012 році одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту  
6 053 учні 9х класів, атестати про повну загальну середню освіту – 4 534 
випускники 11х класів. З них нагороджено медалями 272 учні, у тому 
числі золотою – 217 учнів, срібною – 55.

В умовах реформування освіти залишається важливим впроваджен
ня профільного навчання та початкової допрофесійної підготовки.

У 2012 році відкрито 325 профільних класів, у яких навчаються 7 963 
учні. Профільним навчанням охоплено 100% старшокласників.

З метою раннього виявлення, діагностики та визначення програми по
дальшого навчання дітей з особливими освітніми потребами, Криворізька 
міська психологомедикопедагогічна комісія провела 125 засідань, з них 
– 105 виїзних в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх шко
лах, реабілітаційних центрах та навчальновиховних комплексах «Дитячий 
садок – початкова школа». Виявлено та продіагностовано 2 130 дітей, що 
становить 12% від загальної кількості дітей з психофізичними вадами. Від
повідно: дітей дошкільного віку – 1 630, шкільного віку – 490.

Для розширення можливостей у доступі до якісної освіти для дітей з 
особливими потребами та дітей з інвалідністю з 2012 року років розпо
чала діяти міська Програма запровадження інклюзивного навчання в 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Суттєвим резервом підвищення якості та доступності освіти є ефек
тивне впровадження інноваційних програм, систем і технологій.

Продовжуються експериментальні освітянські дослідження в 37 на
вчальних закладах. Статус всеукраїнського експериментального закладу 
мають 14 установ, регіонального рівня – 19, міського – 4 (2010 рік – 24 
експериментальні заклади).

Тематика експериментів спрямована на створення мережі шкіл зміц
нення здоров’я, упровадження ідеї педагогіки життєтворчості, техно
логії інтегрованого навчання, ідей вольдорфської педагогіки та сталого 
розвитку освіти. Розпочато напрацювання новітніх високоефективних 
інформаційних та комунікаційних технологій навчання, дослідження 
медіаосвіти в шкільному процесі.

Досвід освітян міста постійно висвітлюється на педагогічних ви
ставках різних рівнів. У березні 2012 року 33 заклади освіти міста (КЗО 
«КСЗШІ №3», ОКЗО «КЗСШІ №8», КОЛІ, ККДНЗ №№31, 60, 71, 88, 161, НВК 
№240, КЖЛ, КПНЛ, КЗСШ №4, КГ №№49, 91, 95, КНВК №35 «Імпульс», 
КСШ №№70, 74, 118, КЗШ №№32, 41, 59, 65, 68, 103, 114, 126, ЦДЮТ 
«Терноцвіт», Міський методичний центр профтехосвіти, ДПТНЗ «Кри
ворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресто
ранного сервісу», Криворізький центр професійної освіти, Криворізький 
професійний гірничотехнологічний ліцей, Криворізький навчальнови
робничий центр») узяли участь у Третій міжнародній виставці «Сучасні 
навчальні заклади – 2012».

За значні досягнення в інноваційній діяльності нагороджено педаго
гічні колективи комунального комбінованого дошкільного навчального 
закладу №88, Криворізького навчальновиховного комплексу №35 «Ім
пульс» – золотою медаллю, Криворізького обласного ліцеюінтернату 
для сільської молоді – срібною медаллю.

Активно педагоги міста беруть участь у національному проекті 
«Флагмани освіти і науки України». У 2012 році стали лауреатами про
екту та отримали «Кришталеву сову» й презентаційне видання «Флаг
мани освіти і науки України» комунальний дошкільний навчальний за
клад №42, комунальний санаторний дошкільний навчальний заклад 
№156, обласний комунальний заклад освіти «Криворізька спеціальна 
загальноосвітня школаінтернат №3».

У місті активно використовуються інтерактивні технології в розвитку 
середньої освіти. Усі школи оснащені комп’ютерними класами та під
ключені до мережі Інтернет. Створено єдиний освітній простір регіону 

для реалізації проекту «Курс: Освіта», у рамках якого працюють під
проекти: «Курс: Школа», «Курс: Дошкілля», «Обласна електронна школа 
«Школа відкрита для всіх».

У міських олімпіад з базових дисциплін взяли участь близько 2500 
школярів 6 – 11 класів. Результативно виступають криворізькі школярі 
на олімпіадах обласного та всеукраїнського рівнів. Переможцями обла
сних олімпіад стали 159 школярів (65% від загальної кількості учасни
ків). Це найвищий показник за останні п’ять років. На всеукраїнських 
олімпіадах призові місця вибороли 11 учнів. Серед переможців всеукраїнсь
кого рівня – два учні Цоуфал Євгеній (10 клас Криворізької загальноосвітньої 
школи №111) та Гоцин Дмитро (10 клас Криворізької загальноосвітньої шко
ли №41) стали лауреатами стипендії Президента України.

За результатами обласного етапу всеукраїнського конкурсуза
хисту науководослідницьких робіт учнівчленів Малої академії 
наук України маємо 79 переможців. 9 учнів увійшли до збірної 
області й на всеукраїнському етапі 4 з них посіли призові місця.

За 7 закладами освіти (Криворізька педагогічна гімназія, Криворізький 
Жовтневий ліцей, Криворізький природничонауковий ліцей, Криворізь
кі спеціалізовані школи №№70, 71, 118, КПНЗ «Станція юних натуралістів 
Жовтневого району») закріплено статус міського територіального осередку 
«Малої академії наук учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради».

У листопаді на базі Криворізьких спеціалізованих шкіл №№9,71, 
Криворізького природничонаукового ліцею та Криворізького Цен
тральноМіського ліцею проведено установчу сесію Дніпропетровсь
кого відділення Малої академії наук. Слухачами 16 відділень стали 937 
учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міста.

Більше 12 тис. школярів узяли участь у 15 заочних інтелектуальних 
змаганнях: міжнародних – «Колосок», «Кенгуру», «Русский медвежонок», 
всеукраїнських – «Левеня», «Патріот», «Лукоморье», «Гринвіч», «Орлятко», 
«Галлус», «Пазл», «Бобер», «Лелека», «Соняшник», «Геліантус», «Евріка».

На базі міста в червні проведено І всеукраїнський семінарпрактикум з 
ботаніки для юних обдарувань з екологонатуралістичного напряму.

У місті розвинено дитячоюнацький рух, спрямований на реалізацію 
європейської просвіти в навчальних закладах та виховання міжетніч
ної толерантності. Лідери 80 шкільних євроклубів є активними учасника
ми міжнародних, всеукраїнських, обласних заходів з європейської інтегра
ції, які проводяться на базі міста. У вересні відбувся ІІІ всеукраїнський тур 
Європейського молодіжного парламенту «ЄМП –Україна».

33 творчих колективи міста, серед яких 10 мають звання Народний 
та 23 Зразковий, взяли участь у 18 міжнародних, 14 всеукраїнських, 9 
обласних та регіональних конкурсах, фестивалях, змаганнях, здобули 
47 перемог і одержали 9 ГранПрі.

Традиційними в місті є урочистості з відзначення здібних і талано
витих дітей:

– заходи з ушанування переможців олімпіад та конкурсівзахистів 
науководослідницьких робіт;

– вручення премії «Обдаровані діти – надія Криворіжжя»;
– головна ялинка міста для творчо обдарованих дітей, лідерів, во

лонтерів, журналістів, краєзнавців, екологів, спортсменів, юних 
художників, музикантів, літераторів.

Завдяки підтримці міського голови вдосконалено систему заохо
чень інтелектуальнообдарованої учнівської молоді. Переможці Все
українського конкурсузахисту науководослідницьких робіт учнівчленів 
Малої академії наук України І, ІІ і ІІІ рівнів, предметних олімпіад, творчих 
конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, лідери учнівського та студент
ського самоврядування, молоді науковці віком від 7 до 35 років отриму
ють відзнаку Криворізького міського голови. У 2012 році маємо 76 номі
нантів відзнаки серед учнівської та студентської молоді.

Двічі на рік визначається учнівська та студентська молодь міста для 
нагородження іменними стипендіями О.М. Поля та Г.І.Гутовського, розмір 
яких у 2012 році збільшено на 50%. Безкоштовними путівками до дитячого 
оздоровчого табору «Слава» нагороджено 503 обдаровані дитини.

Системний підхід до підтримки дитячої обдарованості в місті є га
рантом цивілізованого конкурентоспроможного майбутнього України.

У рамках реалізації Програми «Школа – ВНЗ (ПТНЗ) – підприєм
ство» на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
27.07.2011 №4863, продовжують функціонувати Піклувальні ради. 
Протягом 2012 року пройшло 6 розширених засідань рад на провідних 
підприємствах Кривого Рогу, в ході яких розглянуто актуальні питання 
поліпшення функціонування та інноваційного розвитку вищої й про
фесійнотехнічної освіти в місті, підвищення її якості та доступності, 
адаптації до соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечен
ня міста високофаховими трудовими кадрами.

Завершено перший етап реорганізації та створення Державного ви
щого навчального закладу «Криворізький національний університет». 
У його складі діють педагогічний, економічний та металургійний інсти
тути. Науковопедагогічний колектив закладу налічує 1 300 науковців, 
з яких майже 800 – кандидати та доктори наук. Отримують освіту в 
університеті більше 18 тис. студентів.

Начальник управління освіти і науки  
виконкому міської ради Н. КАСИМОВА.

Управлінням розглянуто 5 360 письмових звернень землекористу
вачів і юридичних осіб, прийнято на особистому прийомі більше 700 
суб’єктів господарювання та громадян з питань врегулювання зе
мельних відносин, у муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу 

надано 964 консультації та опра цьовано 2 756 пакетів документів сто
совно розвитку земельних відносин.

Питання дотримання вимог земельного законодавства, удо
сконалення земельних відносин, створення прозорих і доступних 

умов землекористування перебувають на постійному контролі 
управління.

Начальник управління земельних ресурсів  
виконкому міської ради О. БРИЗЕЦЬКИЙ.

Звіт про роботу служби у справах дітей виконкому міської ради в 2012 році
Розвиток та благополуччя дитини перебуває в прямій залежності від 

ступеня реалізації її прав, які є категорією прав людини. Утім, діти потре
бують особливого захисту держави, що передбачено міжнародними до
кументами та чинним законодавством України.

Проблема соціального захисту зростаючого покоління ніколи не втра
тить актуальності, адже діти – гарант самозбереження, здоров’я та посту
пу нації. Поліпшення умов розвитку дітей, особливо тих, які опинилися в 
скрутному становищі, має розглядатися як проблема національного зна
чення, що потребує першочергового розв’язання, і як передумова сприят
ливого соціальноекономічного та демографічного розвитку міста.

Станом на 15.11.2012 у місті проживає понад 113 тис. дітей віком до 
18 років. З них 2 117 – це дітисироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування. (Див. таб.№1)

У 2012 році на місцевий облік з усиновлення службами у справах ді
тей виконкомів районних у місті рад було поставлено 57 дітей. З них 11 

було усиновлено, на інших 46 дітей були складені анкети й направлені 
до служби у справах дітей Дніпропетровської обласної державної ад
міністрації для постановки на регіональний облік з усиновлення. (Див. 
таб.№2)

Перевага віддається національному усиновленню.
Рішенням Криворізької міської ради затверджено Програму підтрим

ки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій у м. Кривому Розі на 
20122015 роки, якою передбачено надання одноразової допомоги в 
розмірі 1000 грн. сім’ям та громадянам міста, які беруть на виховання 
дитину в прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу. У 2012 
році отримали допомогу 26 прийомних сімей.

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 8 дитячих будинків сімейного типу та 
47 прийомних сімей, у яких виховується 123 дитини.

Рік

Кількість дітей-сиріт та дітей,  
позбавлених батьківського піклування, на обліку

Усьо-
го

З них
Виявлено дітей, 

що залишилися без 
піклування бать-

ків протягом року

Улаштовано 
до дитячих 
державних 

закладів

Улаштовано 
до сімейних 
форм вихо-

вання
2007 3 079 477 179 298
2008 2 852 480 156 324
2009 2 583 447 181 266
2010 2 418 293 97 161
2011 2 232 271 51 220
2012 2 117 273 15 258

Таблиця №1
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу комітету у справах сім’ї і молоді виконкому міської ради в 2012 році
Молодь завжди відігравала провідну роль у розвитку суспільного 

та економічного життя держави. Енергія, завзяття, молодість, свіжий 
погляд на проблеми та нові шляхи їх розв’язання певною мірою були й 
залишаються рушієм позитивних перетворень.

У Кривому Розі проживає близько 221 тис. молодих громадян віком 
від 14 до 35 років, що становить 33% від загальної кількості населення 
міста. Молодь як соціальнодемографічна група характеризується не 
лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, 
особливим місцем у структурі суспільства. Від її здатності бути актив
ною творчою силою значною мірою залежить процес державотворен
ня. Надзвичайно важливим залишається питання щодо формування 
духовних потреб молоді, зацікавленості в дослідженні загальнолюд
ських цінностей та історичної спадщини народу, залучення її до куль
турного життя суспільства.

За ініціативи міського голови в місті запроваджено конкурс про
ектів «Нова генерація Кривого Рогу». Його основна мета – утілення в 
життя найцікавіших молодіжних програм та виявлення найбільш пер
спективних творчих молодих людей. Понад 40 молодіжних проектів 
було надано до виконкому міської ради та розглядаються комісією.

Уперше до Дня студента оголошено міський конкурс «Студентський 
побут своїми руками», під час якого студенти поліпшували не лише 
кімнати, а й прилеглі до гуртожитків навчальних закладах території. 
Переможцями конкурсу серед вищих навчальних закладів міста ста
ли студенти Політехнічного коледжу та Криворізького економічного 
інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький 
національний університет».

У поточному році активізовано роботу студентських рад навчальних 
закладів міста ІІV рівнів акредитації. Удосконалено та урізноманітне
но форми їх роботи. Студентська рада – це орган самостійної громад
ської діяльності студентів, спрямованої на захист і задоволення їх за
конних соціальних, творчих, духовних та інших інтересів.

Протягом листопада проведено міський конкурс на кращу студент
ську раду, підсумки якого були підбиті до Дня студента. Переможцями 
стали: студентський парламент Криворізького державного комерцій
но – економічного технікуму та студентська рада Криворізького пе
дагогічного інституту Державного вищого навчального закладу «Кри
ворізький національний університет».

Продовжено виплату муніципальних іменних стипендій імені Г.І. Гу
товського та О.М. Поля. Її отримують 60 студентів вищих та 8 учнів про
фесійнотехнічних навчальних закладів. Розмір стипендій становить: 
для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації 
– 650 грн., І – ІІ рівнів акредитації – 450 грн., для учнів професійно
технічних навчальних закладів – 300 грн.

Значна увага приділяється патріотичному вихованню, розвитку ду

ховності зростаючого покоління. Щорічно проводяться урочисті про
води до лав Збройних сил України, військовопатріотичні ігри «Інгуль
чани», «Спалах», «Зірниця», організаторами яких є комітети та відділи 
у справах сім’ї і молоді виконкомів міської ради й районних у місті рад.

Удруге в місті 200 обдарованих дітей і представників молоді наго
роджені відзнакою Криворізького міського голови у різних номінаціях.

Робота з молоддю на підприємствах міста – один з напрямів діяль
ності комітету. Щорічно проводяться конкурси «Кращий за професією», 
«Кращий молодий робітник». Протягом останніх років збільшується 
кількість творчих людей серед робітничої молоді.

Не менш важливою профілактичною формою роботи з молоддю 
щодо попередження негативних проявів є проведення інформаційних 
зустрічей, тренінгів, «круглих столів», у яких активну участь беруть 
молодіжні громадські організації.

З метою ознайомлення молоді з діяльністю органів місцевого са
моврядування міста працює молодіжний виконком, до складу якого 
входять 32 кращі студенти вищих навчальних закладів міста IIIIV рів
нів акредитації. Одним з основних напрямів його діяльності є вивчен
ня та вирішення молодіжних проблем, забезпечення інформованості 
молоді з різних питань.

У місті традиційно проводяться акції та заходи, ініціаторами яких є 
молодіжний виконком: «Студенти дітям», «Пам’ятаймо минуле заради 
майбутнього», «Молодь – за здоровий спосіб життя !» та ін.

З метою розв’язання житлових і соціальних проблем молодих сімей 
та на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом, у 
місті виконується програма щодо надання пільгового довгостроково
го кредиту молодим сім’ям на будівництво (реконструкцію) та прид
бання житла коштом міського бюджету.

Відповідно до Програми реалізації державної та місцевої політики 
щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок та сім’ї у м. Криво
му Розі на 2012 рік, у травні надано кредит на придбання житла двом 
молодим сім’ям.

З метою розвитку та підтримки творчого потенціалу обдарованої 
молоді, розкриття її здібностей, удосконалення естетичного вихо
вання, виявлення кращих творчих колективів та їх вихованців, тра
диційно проводиться фестиваль студентської самодіяльної творчості 
«Студентський мередіан», конурснорозважальна програма для сту
дентських сімей «Яке нам щастя бути разом», конкурси серед молодих 
сімей «Злагода в родині – багатство України».

Другий рік поспіль студентські колективи міста беруть участь у фе
стивалі «Весна Рудани». Набув розвитку рух Клубу веселих та кмітли
вих. У місті діє студентська та робітнича ліга клубу, інтелектуальний 
клуб «Ерудит».

Діти завжди були й залишаються найдорожчим скарбом, гордістю, 

надією та майбутнім держави. І першочергова мета – мати здорове 
й щасливе молоде покоління. Турбота про здоров’я дітей є основним 
показником ставлення міста до проблем зростаючого покоління.

У місті мешкає 63 224 дитини у віці від 6 до 17 років.
Протягом літа 2012 року різними видами відпочинку та оздоров

лення охоплено понад 58 тис. дітей, що становить 93% від загальної 
кількості дітей.

Організація оздоровлення та відпочинку в літній період забезпечу
валася як на території міста, так і за його межами.

Майже всі загальноосвітні, позашкільні та професійнотехнічні 
навчальні заклади стали тимчасовими центрами відпочинку дітей і 
підлітків. На їх базі було відкрито 137 тимчасових закладів з денним 
перебуванням, відпочинком забезпечено 24 043 дитини.

У місті щорічно приділяється значна увага оздоровленню дітей со
ціально незахищених верств населення, обдарованих дітей.

У 3х дитячих оздоровчих таборах, що належать до комунальної 
власності міста, влітку 2012 року було оздоровлено 3506 дітей пільго
вих категорій, дітейінвалідів, обдарованих і талановитих дітей, дітей 
працівників комунальних підприємств міста. А саме:

 – ДОТ «Слава» – 1 720 дітей з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітейінвалідів, обдарованих і талано
витих дітей;

 – ДОТ «Сонячний» – 1 009 дітей із багатодітних і малозабезпечених 
сімей;

 – ДОТ «Корчагінець» – 777 дітей працівників комунальних підпри
ємств міста.

Значну роль в оздоровленні дітей відіграли підприємства міста та 
галузеві міські комітети профспілок. У дитячих оздоровчих таборах, 
що належать підприємствам металургійної та гірничодобувної проми
словості, пансіонатах, профілакторіях, базах відпочинку підприємств 
було оздоровлено та забезпечено відпочинком 16 866 дітей.

Важливою формою літньої зайнятості підлітків і молоді є організа
ція оплачуваних громадських робіт.

Завдяки співпраці комітетів у справах сім’ї і молоді виконкомів рай
онних у місті рад, Криворізького міського центру зайнятості протягом 
червня – серпня на громадських роботах відпрацювало 265 осіб з чи
сла учнівської та студентської молоді міста.

У світі визнано, що сім’я є інтегральним показником суспільного 
розвитку, який відображає моральний стан суспільства, і могутнім 
фактором формування демографічного потенціалу.

Одним з основних напрямів роботи комітету у справах сім’ї і молоді 
є робота з сім’ями різних категорій.

У Кривому Розі проживає близько 160 тис. сімей, з них:
 – 2 341 багатодітна сім’я, де виховується 7 922 дитини;

 
Рік

Кількість усиновлених дітей

Усього
громадянами

України іноземних держав
2007 79 36 43
2008 76 37 39
2009 82 51 31
2010 63 40 23
2011 76 50 26
2012 59 52 7

 Рік

Кількість дітей, покинутих у пологових будинках  
та дитячих лікарнях міста

Усього
З них улаштовані

до дитячих державних 
закладів

до сімейних форм вихо-
вання

2007 30 24 6
2008 43 34 9
2009 62 50 12
2010 38 12 26
2011 24 10 14
2012 20 6 14

Служби у справах дітей виконкомів районних у місті рад забезпе
чують своєчасне внесення в єдину інформаційноаналітичну систему 
«Діти» достовірної інформації щодо обліку дітей, які залишилися без 
батьківського піклування, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківсько
го піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьківвихователів і дітей, які опи
нилися в складних життєвих обставинах. (Див. таб.№3)

У місті діє відповідна система з організації роботи щодо влаштування 
дітей, залишених у лікувальнопрофілактичних закладах.

На сьогоднішній день з 2 117 дітейсиріт та дітей, позбавлених бать
ківського піклування, 1 547 виховуються в сім’ях опікунів та піклуваль
ників. Перевагу громадяни надають таким формам влаштування дити
ни як опіка чи піклування, які є для України більш традиційними.

З метою соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених бать
ківського піклування, виконкомом міської ради створено мережу спе
ціальних дитячих закладів. Для покинутих дітей віком від 3 до 18 років 
створено 3 притулки тимчасового перебування.

З початку 2012 року до них працівниками служб у справах дітей, кримі
нальною міліцією у справах дітей, іншими державними структурами вла
штовано 248 дітей. У притулках забезпечено необхідні умови для утриман
ня дітей. Підприємства міста не залишають поза увагою дитячі заклади, 
підтримують їх матеріально. Для надання комплексної допомоги дітям, 
які опинилися у складних життєвих обставинах, діє комунальний заклад 
«Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей».

Кожна дитина, направлена до закладу, проходить певний адаптаційний 
період, першочерговою метою якого є вивчення її особистості. У закладі 
створені необхідні умови для утримання, навчання та виховання дітей, 
медичного обслуговування вихованців, індивідуальної профілактичної 
роботи, до якої залучаються медичні, педагогічні, соціальні фахівці, пра
цівники правоохоронних органів, керівники гуртків «Дартс», «Волейбол», 
«Спортивна гімнастика», «Художня майстерність». Двічі на тиждень про
водяться індивідуальноконсультативні зустрічі з батьками вихованців 
закладу за напрямом роботи «Разом з батьками допоможемо дитині». 
Раз на квартал проводяться психологопедагогічні консиліуми, на яких 
аналізується динаміка поведінки дітей під час реабілітаційного процесу та 
планується подальший їх супровід. Для батьків працює консультаційний 
пункт. За період існування закладу в ньому пройшли реабілітацію 589 ді
тей. У поточному році випускниками закладу стали 12 вихованців, з них 11 
продовжили навчання в професійнотехнічних навчальних закладах, 1 – в 

10му класі загальноосвітньої школи. Станом на 15.11.2012 в закладі про
ходять реабілітацію 27 дітей (18 хлопців і 9 дівчат).

Згідно з реєстром житла, який ведеться службами у справах дітей 
міста, у м. Кривому Розі за 1 282 дітьмисиротами та дітьми, позбав
леними батьківського піклування, зберігається житло. 461 дитина є 
власником та співвласником житла, 821 має право користування. По
становка на квартирний облік дітейсиріт та дітей, позбавлених бать
ківського піклування, з правом позачергового отримання житла здій
снюється після досягнення ними 16 років.

У поточному році капітально відремонтовано 3 квартири, єдиними 
власниками та користувачами яких є дітисироти та діти, позбавлені бать
ківського піклування. Усього коштом міського бюджету вже відремонто
вано 26 квартир.

З метою ефективного використання житла, закріпленого за дітьми
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в оренді 
перебуває 32 квартири. Орендарі квартир не тільки своєчасно оплачують 
житловокомунальні послуги, підтримують у робочому стані санітарно
технічне обладнання, а й вносять відповідну орендну плату за користуван
ня житлом. Вона може бути покладена на особистий рахунок дитини, ви
користана на її лікування, розвиток тощо. Розмір орендної плати залежить 
від місця знаходження житла та його санітарнотехнічного стану й визна
чається на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини при виконко
мах районних у місті рад за погодженням з опікуном дитини.

За поточний період 2012 року житловоексплуатаційними організація
ми міста до судів подано 207 позовних заяв про стягнення заборговано
сті з осіб, які мешкають у квартирах, що зберігаються за дітьмисиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Станом на 01.11.2012 
судами задоволено 190 позовів, винесено судові накази на стягнення за
боргованості. Задоволено 2 позовні заяви про зняття з реєстрації осіб, які 
тривалий час не проживають у квартирах, закріплених за дітьмисиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Щороку в літній період в пришкільних таборах з денним перебуван
ням дітей, які працюють на базі загальноосвітніх навчальних закладів 
міста, відпочивають і безкоштовно харчуються діти, які опинилися в 
складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в службах у 
справах дітей. Улітку поточного року в пришкільних таборах з денним 
перебуванням відпочинком та безкоштовним харчуванням було охо
плено 499 дітей указаної категорії, які перебувають на обліку в служ
бах у справах дітей виконкомів районних у місті рад. На організацію їх 
безкоштовного харчування було виділено 67 375 грн.

З метою забезпечення повноцінного дозвілля дітей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, для них був організований різнобічний 
відпочинок: спортивні конкурси та змагання, екскурсії, туристичні походи.

Протягом літнього періоду 2012 року в дитячому оздоровчому таборі 
«Слава» оздоровлено 42 дитини з притулків для дітей та комунального за
кладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей». 11 дітей з кому
нального закладу «Притулок для дітей №1 служби у справах дітей викон
кому міської ради» оздоровилися в дитячому оздоровчому таборі «Сонячний». 
111 дітей з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу були охоплені 
оздоровленням та відпочинком у заміських оздоровчих закладах.

Не залишилися поза увагою й діти, які з вини неблагополучних батьків 
стали «дітьми вулиці», скоїли правопорушення та злочини. Для підтримки 
підлітків, які утримуються в міському слідчому ізоляторі, коштом міського 
бюджету придбано гігієнічні набори на загальну суму 500 грн.

До Міжнародного дня захисту дітей (1 червня) у всіх районах міста про
ведено святкові заходи. У них узяли участь учні загальноосвітніх шкіл, діти 
пільгових категорій, які перебувають на повному державному утриманні 
та виховуються в дитячих будинках, школахінтернатах, притулках. Для 
дітей організовано конкурснорозважальні програми, спортивні змагання 
тощо. Переможців нагороджено грамотами, призами. Солодкі подарунки 
отримали всі діти пільгових категорій.

За відмінне навчання стипендії Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації отримали 24 дитинисироти та дитини, позбавлені батьківсь
кого піклування.

З метою запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, про
філактики правопорушень серед них з початку поточного року служ
бами у справах дітей спільно з районними відділеннями кримінальної 
міліції у справах дітей проведено 799 рейдів «Діти вулиці» та рейдів з 

перевірки об’єктів торгівлі на предмет продажу алкогольних, слабоал
когольних напоїв, пива та тютюнових виробів неповнолітнім. У ході їх 
проведення було виявлено та затримано 128 дітей.

Із загальної кількості виявлених дітей влаштовано до притулків для ді
тей 43 дитини, повернуто до навчальних закладів 19, улаштовано до ліка
рень – 8, повернуто в сім’ї – 47, 6 дітей попереджено. Службами у справах 
дітей ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності за 
ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення 47 батьків, 56 
батьків попереджено.

Робота служб у справах дітей міста орієнтована на інтереси дітей, у пер
шу чергу тих, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Станом на 15.11.2012 на обліку в службах у справах дітей виконкомів 
районних у місті рад перебуває 926 дітей, які опинилися в складних жит
тєвих обставинах і виховуються в 522 сім’ях.

З початку року службами у справах дітей спільно з Криворізьким місь
ким центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перевірено умови 
утримання й виховання 1 069 дітей у 743 сім’ях. За результатами прове
дених рейдів і обстежень сімей, повідомлень, що надійшли до служб у 
справах дітей виконкомів міської та районних у місті рад від медичних, на
вчальних закладів, відділень кримінальної міліції у справах дітей на облік 
у службах у справах дітей виконкомів районних у місті рад було поставлено 
540 дітей, з них 26, які зазнали насильства в сім’ях.

Однією з форм впливу на батьків, які недостатньо беруть участь у 
вихованні дітей, є застосування до них ст. 184 Кодексу України про ад
міністративні правопорушення. З початку року службами у справах дітей 
виконкомів районних у місті рад порушено 239 клопотань перед органа
ми внутрішніх справ про притягнення батьків до адміністративної відпо
відальності. Підготовлено та направлено до суду 78 позовних заяв з ма
теріалами на позбавлення батьківських прав. Станом на 01.11.2012 72х 
батьків позбавлено батьківських прав відносно 88 дітей.

З метою попередження скоєння дітьми правопорушень службами у 
справах дітей (за участю працівників правоохоронних органів, Криворізь
кого міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, лікарів
наркологів) у поточному році організовано та проведено 68 інформацій
них зустрічей в навчальних закладах, закладах тимчасового перебування 
дітей на правову та профілактичну тематики. З дітьми, які були затримані 
при проведенні профілактичних рейдів «Діти вулиці», перебувають на вну
трішкільному обліку в навчальних закладах, на обліку в службах у справах 
дітей проведено 67 єдиних профілактичних днів.

У місті постійно проводиться інформаційна кампанія з популяризації 
сімейних форм виховання. Службою забезпечується інформування на
селення про сімейні форми виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, через засоби масової інформації, на інформа
ційних зустрічах, сходах громадян, підприємствах міста та в закладах ос
віти. Виготовлено рекламноінформаційні матеріали (1 000 календарів 
на 2013 рік з матеріалами, що пропагують сімейне виховання). З метою 
активізації процесу влаштування дітей в сім’ї громадян у місті щопівроку 
проводиться місячник «Кожній дитині потрібна родина», у межах якого в 
усіх районах міста відбуваються інформаційнопросвітницькі заходи щодо 
підвищення поінформованості населення з питань сімейних форм вихо
вання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Щовів
торка в передачі «Крок назустріч» демонструються сюжети про дітей, які 
залишились без піклування батьків та можуть бути влаштовані в сім’ю. 
У рубриці «Юридична консультація» телерадіокомпанії «Рудана» висвіт
люються роз’яснення законодавства з питань влаштування дітейсиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, на усиновлення, під опіку в 
сім’ї громадян, у прийомні сім’ї.

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

Робота служб у справах дітей щодо вирішення питань соціаль
ного захисту дітей, попередження дитячої безпритульності та без
доглядності висвітлюється в Криворізькій міській комунальній га
зеті «Червоний гірник», телерадіокомпанією «Рудана», державним 
телерадіооб’єднанням «Криворіжжя».

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

Таблиця №2
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління культури і туризму виконкому міської ради в 2012 році
Поняття культури визначається як історично сформований рівень розвитку 

суспільства, творчих сил, здібностей людей, виражений у певних формах ор
ганізації життя, діяльності громадян, в створених ними матеріальних і духов
них цінностях. У звуженому визначенні поняття культури визначають як сферу 
духовного життя людей. Не варто перелічувати весь позитив, який отримують 
люди від спілкування з мистецтвом, відвідуючи заклади культури.

У місті Кривому Розі галузь культури завдяки зусиллям працівників 
культурномистецької сфери, потужній підтримці міста зберігає й постійно 
збільшує темпи розвитку. Не допускається скорочення штатів культпра
цівників у закладах, ліквідація комунальних закладів і підприємств. Все 
більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери набуває 
туристична галузь. Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, екскурсій
ної діяльності має тенденцію до перетворення у важливий чинник підви
щення якості життя в місті, авторитету міста як на внутрішньому, так і на 
міжнародному туристичних ринках.

Бюджетне фінансування галузі культури з року в рік збільшується. На 
2012 рік на забезпечення 75 закладів культури передбачено 83,2 млн. грн., 
у тому числі з бюджету розвитку – 4,9 млн. грн. (на 20,4 млн. грн. більше 
ніж у минулому році). Збільшення відбулося за рахунок підвищення со
ціальних стандартів – мінімальної заробітної плати, посадових окладів 
працівників культури, витрат на капітальні ремонти. Виділено 620 тис. 
грн. на придбання обладнання для комунального підприємства телерадіо
компанії «Рудана», що дало можливість проводити зйомки та здійснюва
ти монтаж відеоматеріалів у форматі 3D. На капітальні ремонти 2х шкіл 
естетичного виховання, 3х Палаців культури, 8ми бібліотек виділено 3,8 
млн. грн. Проведено капітальний ремонт та реконструкцію комунального 
підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музич
ної комедії імені Тараса Шевченка».

У місті створена досить цілісна мережа закладів культури. Спираючись 
на практику, вони накопичують позитивний досвід і створюють передумо
ви для формування в організації змістовного дозвілля широкого арсеналу 
стійких цільових методів роботи. Заклади культури й мистецтва Кривого 
Рогу розмаїттям форм і засобів популяризують духовну спадщину й сьо
годення, спрямовують зусилля на відродження та розвиток національ
ної культури, традицій сімейного виховання, збагачення духовного світу 
мешканців міста професійними театральними постановами, збереження 
та подальший розвиток народної творчості, обрядів, звичаїв, пропагуван
ня циркового мистецтва, запровадження інноваційних форм сучасного 
дозвілля, розвиток культурного потенціалу міста та підвищення його по
зитивного іміджу. Вони представлені 3 театрами, 46 бібліотеками, істори
кокраєзнавчим музеєм та 2 його філіями, виставочним залом, 18 поза
шкільними мистецькими навчальними закладами, комунальним вищим 
навчальним закладом «Криворізьке обласне музичне училище» (надалі – 
КВНЗ), державним цирком, редакцією літературнопубліцистичного аль
манаху «Саксагань». Загальна кількість працівників близько 2,5 тис. осіб.

Сьогодні в місті з успіхом діє система естетичного виховання, у якій першу 
сходинку посідають школи естетичного виховання, другу – КВНЗ «Криворізь
ке обласне музичне училище» й третю – факультет мистецтв Криворізького 
педагогічного інституту Державного вищого навчального закладу «Кри
ворізький національний університет». Фундаментом мистецької освіти міста 
є 18 шкіл естетичного виховання, у яких створено найкращі умови для твор
чого, інтелектуального й духовного розвитку зростаючого покоління, задо
волення потреб у професійному самовизначенні й творчій самореалізації. 
У цих школах здобувають мистецьку освіту 6 тис. 380 дітей і підлітків. Плата 
за навчання є однією з найнижчих в Україні. Активізувалася робота щодо 
створення учнівських творчих колективів у школах естетичного виховання. 
Майстерність вихованці початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів демонстрували на численних міжнародних, всеукраїнських, обла
сних, регіональних та міських конкурсах.

Мистецькою подією 2012 року став концерт у залі КВНЗ «Криворізьке 
обласне музичне училище» всесвітньо відомого хору ім. Миколи Лисенка 
з Королівства Нідерланди, учасники якого співають українською мовою та 
пропагують нашу національну культуру в усьому світі. Розвиваючи між
народні відносини в питаннях обміну творчим і педагогічним досвідом у 
рамках освітніх і культурних програм, ансамблі хорового відділення КВНЗ 
«Криворізьке обласне музичне училище» здійснили гастрольну подорож 
країнами Європи. Концертні виступи «Моцартовськими місцями» (Ав
стрійська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина) мали значний 
успіх у місцевої культурної громади та вкотре підтвердили високу про
фесійну майстерність наших виконавців.

Важливу місію зі збереження та популяризації народних традицій, свят і 
обрядів, духовних ідеалів виконують 12 Палаців культури, у яких діють 182 
клубних формування, у тому числі 143 аматорські колективи, 82 з яких ма
ють звання «народний» та «зразковий». Талановита молодь Кривого Рогу 
гідно презентувала виконавську майстерність на міжнародних, всеукраїн
ських, обласних фестивалях і конкурсах. Володарями Гранпрі стали 11 ху
дожніх колективів клубних закладів.

З метою підвищення рівня кваліфікації керівників закладів культури, 
аматорських колективів міським методичним центром клубної роботи 
було проведено шість семінарів і практикумів.

Криворізькі театри відомі далеко за межами України, мають престижні 
нагороди, неодноразово презентували своє мистецтво на обласних, ре
гіональних, всеукраїнських і міжнародних фестивалях. Важливо відзна
чити, що й у цьому році комунальні підприємства «Криворізький акаде
мічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» 
(Н.Чирка) та «Криворізький академічний міський театр музичнопластич
них мистецтв» «Академія руху» (О.Бєльський) (надалі – КП) здобули високі 
театральні нагороди Придніпров’я «Січеславна2012»: народний артист 
України Володимир Полубоярцев – за краще виконання ролі Івана Кара
ся в музичній виставі «Запорожець за Дунаєм», Віталій Безносенко – за 
краще музичне оформлення казки «Мій милий Августин»; Броніслава 
Ніколаєва – за багаторічну натхненну працю отримала диплом «Лицар 
театру»; КП «Криворізький академічний міський театр музичнопластич
них мистецтв «Академія руху» – за оригінальну авторську інтерпретацію 
творів О.Пушкіна (вистава «Бенкет під час чуми»). Цей театр став лауреа
том ХIV міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» (м. 
Херсон) та V міжнародного фестивалю театрального мистецтва «Театр. 
Чехов. Ялта». На IV всеукраїнському театральному фестивалі «Коломийські 
представлення» за високий професіоналізм і майстерність його колектив 
отримав ГранПрі. За результатами загальнодержавного рейтингу «Кому
нальне підприємство року 2012» КП «Криворізький міський театр ляльок» 
зайняв II місце в Україні у номінації «Ефективність використання ресурсів». У 
2012 році міські театри відвідало близько 108 тис. мешканців нашого міста.

Бібліотеки міста, які забезпечують збереження інтелектуальної куль
турної спадщини й сприяють її вивченню та розповсюдженню, перебува
ють на новому етапі розвитку. Реалізується низка проектів з їх підтримки, 
комп’ютеризації та впровадження новітніх інформаційних технологій. 
Приємною подією відзначився 2012 рік для комунального закладу культу
ри «Міська дитяча бібліотека» (В.Матвієнко), який переміг у конкурсному 
проекті «Бібліоміст». Унаслідок зазначеного закладу безкоштовно надані 
ліцензійні програми Windovs – 7, Offis на 14 комп’ютерів.

Міський літературнохудожній і публіцистичний альманах «Саксагань» 
посідає чільне місце в числі літературних видань в Україні. Його редак
цією здійснено редакційну підготовку книг «Україна моя квітуча» і «Краплі 
дощу». На сторінках альманаху твори представили більше 70 криворізьких 
поетів, драматургів, прозаїків, публіцистів, було впроваджено нові рубри
ки: «Шагнувшие в вечность», «Мир глазами детей».

Великою зацікавленістю мешканців користувалися просвітницькі захо
ди та творчі зустрічі з відомими в місті літераторами, музикантами, діяча
ми культури, тематичні, загальноміські, персональні виставки художників 
різного професійного рівня, які знайомили з історією рідного краю, видат
ними постатями, різними жанрами й напрямками образотворчого ми
стецтва, організовані комунальним закладом «Міський виставочний зал». 
Яскравою подією стали виставки картин майстрів різних поколінь, шкіл, 
творчих манер письма (Г.Синиці, Ю.Сича, Г.Шишка, І.Авраменка, П.Ситніка) 
з приватних колекцій шанувальників мистецтва. Приємним сюрпризом і 
визначною подією в мистецькому житті має стати видання каталогу кри
ворізьких художників – членів Національної спілки художників України, 
присвяченого 20річчю з дня заснування Криворізького відділення Націо
нальної спілки художників України. До нього увійдуть фотографії митців, 
короткі біографічні довідки, репродукції їх картин. Каталог міститиме ін
формацію про художників міста, які творили в різні часи, у тому числі про 
тих, які сьогодні вже не з нами.

Не втрачає актуальності музейна колекція міського історикокраєзнав
чого музею та двох його філій. Щорічно заклад поповнює більше 1000 му
зейних предметів. Унікальні археологічні зібрання, нумізматична, етног
рафічна, книжкова колекції, експонати ХІХ ст., картини видатних майстрів 
пензля України та СРСР протягом року цікавили більше ніж 51 тис. відвіду
вачів закладу.

Неабиякою популярністю користується в мешканців міста державне 

підприємство «Криворізький державний цирк», яке відвідали понад 55,5 
тис. глядачів. Закладом приділялася велика увага соціально незахище
ним категоріям мешканців міста. Безоплатно циркові вистави мали змогу 
відвідати більше120 тис. осіб.

У кінотеатрах міста: «Олімп», «Мультиплекс» та «Одесакіно» на кінопо
казах побували близько 338 тис. глядачів, з них 18,5 тис. осіб пільгової ка
тегорії.

Стрімко розвивається фестивальний рух Кривбасу. Фестивалі – показ
ник інтенсивності та якості мистецького життя міста. У 2012 році проведено 
32 різножанрових творчих фестивалі та конкурси, кожен з яких має власну 
мистецьку й освітню тематику. У них взяло участь більше 20 тис. дорослих 
і дітей. Новою сторінкою міського фестивального літопису стали – міські 
фестивалі духових оркестрів, «Карнавал «Світ дитинства».

Яскраво та незабутньо в культурне життя міста ввійшов танцювальний 
телепроект «Майдан’s – 3», у якому мали змогу продемонструвати про
фесіоналізм 500 криворізьких танцівників віком від 9 до 35 років. З першо
го ж ефіру вони стали лідерами, кожного разу підтверджували свій рівень 
низкою тріумфів, які в результаті привели до перемоги у третьому сезоні 
телепроекту та у Суперкубку переможців трьох сезонів. Тепер Кривий Ріг – 
танцювальна столиця України.

Важливе значення для підтримки культурного та історичного іміджу 
міста має святкування річниць заснування нашого міста, визволення мі
ста, України від фашистських загарбників, Дня Перемоги, Дня незалежно
сті України та інших дат. Це завжди яскраві, неповторні, вагомі події, що 
відбуваються для численної аудиторії представників трудового Кривбасу, 
усіх його мешканців і зміцнюють почуття патріотизму та любові до рідного 
міста. Одне з найпривабливіших для криворіжців свято – День міста, яке 
щорічно проходить на стадіоні «Металург». Основною концепцією свята з 
нагоди 237ї річниці міста став історичний показ життя Кривого Рогу у май
стерному виконанні кращих учасників аматорського мистецтва, дітей, сту
дентів, спортсменів.

Загальне уявлення про місто, край, регіон, державу в цілому створю
ють різноманітні об’єкти: пам’ятки історії і культури, місця відомих подій, 
історична та культурна спадщина. У 2012 році місто збагатилося на 6 таких 
об’єктів: пам’ятник Володимиру Бизову, ректору Криворізького технічного 
університету в 1985 – 2002 рр., доктору технічних наук, професору, Прези
денту Академії гірничих наук України у 1990 – 2011 рр., та 5 меморіальних 
дошок на честь видатних людей, які зробили значний внесок у форму
вання історії Кривого Рогу та держави. Непересічною подією року можна 
вважати проведення реставрації групи могил радянських воїнів на вул. 
Урицького в ЦентральноМіському районі. Вона стала можливою завдяки 
ініціативі виконкому ЦентральноМіської районної у місті ради.

2012 рік був насичений знаменними подіями. Статус академічних нада
но комунальним підприємствам «Криворізький міський театр музично
пластичних мистецтв «Академія руху», «Криворізький міський театр дра
ми та музичної комедії імені Тараса Шевченка». Присвоєно високі звання:

 – заслужений діяч мистецтв України – Кратіновій Маргариті Матвіївні, 
викладачу спеціалізації фортепіано КВНЗ «Криворізьке обласне му
зичне училище»;

 – заслужений працівник культури України – Василевській Олені Дмит
рівні, директору дочірнього підприємства «Овація» публічного акціо
нерного товариства «Центральний гірничозбагачувальний комбінат», 
Болобан Олені Анатоліївні, бібліотекарю I категорії центральної бібліотеки 
комунального закладу культури «Міська дитяча бібліотека»;

 – заслужений художник України – Давиденку Леоніду Федоровичу, голо
ві Криворізького відділення Національної спілки художників України.

За вагомі творчі досягнення 51 учень шкіл естетичного виховання, 2 студен
ти КВНЗ «Криворізьке обласне музичне училище», 4 учасника аматорських ко
лективів клубних закладів, актор КП «Криворізький академічний міський театр 
музичнопластичних мистецтв «Академія руху» стали  лауреатами відзнаки 
Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді.

Кривий Ріг – це місто, де культура й мистецтво не предмет спогадів 
чи музейного догляду, а реальність життя багатьох людей. Це великий 
скарб нашого народу, який передає світосприйняття, національну пси
хологію, багатство духовноестетичного світу. Ми успадкували великі 
духовні здобутки, тож нині маємо актуалізувати їх та докласти мак
симум зусиль для збереження, відродження, розвитку й презентації 
Україні та світові найкращого, що маємо в своїй духовній скарбниці.

Начальник управління культури і туризму  
виконкому міської ради Л. МАЛЯРЕНКО.

 – 35 тис. молодих сімей;
 – 67 студентських сімей.
Народжуваність значною мірою впливає на розвиток сім’ї й суспіль

ства в цілому.
Вищою формою відзначення громадян за вагомий внесок у реалі

зацію державної політики з питань сім’ї, материнства й дитинства, ма
теринську самовідданість, народження та зразкове виховання дітей є 
почесне звання «Мати – героїня».

У нашому місті мають це звання 112 багатодітних матерів, у тому 
числі в 2012 році нагороджено 34 жінки.

Щороку міською радою затверджується бюджетна програма ре
алізації державної та місцевої політики щодо поліпшення становища 
дітей, жінок і сім’ї у м. Кривому Розі. На її виконання для багатодітних 
сімей проводилися міські акції до Дня сім’ї, Дня матері, з нагоди Між

народного жіночого дня та Дня незалежності України.
Під час проведення цих акцій багатодітним малозабезпеченими 

сім’ям, у яких виховується 6 і більше дітей, було вручено подарунки.
Уже традиційним стало проведення акції для найменших мешкан

ців «Дитячий майданчик мого міста». До участі в них цього року було 
залучено понад 4 тис. малюків.

 З метою проведення цілісної сімейної політики в місті, спрямованої на 
поліпшення умов життя, створення більш сприятливих умов для вихован
ня дітей у багатодітних сім’ях, підвищення соціального захисту дітей піль
гових категорій, рішенням міської ради від 29.12.2011 №849 затверджено 
Програму підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій у місті 
Кривому Розі на 2012 – 2015 роки. Завдяки її запровадженню в закла
дах освіти безкоштовно харчуються не лише учні початкової школи, 
але й діти з багатодітних сімей, які навчаються в 5 – 11 класах.

Сім’ям, що опинилися в складних життєвих обставинах та не мають 
можливості придбати для дитини, яка вперше піде до школи, необхід
ні речі, виконком міської ради надає допомогу. У серпні 2012 року під 
час проведення міських акцій «Готуємо дітей до школи», «Першове
ресень» 200 дітей з багатодітних сімей отримали шкільне приладдя.

За останні роки в місті досягнуто позитивних результатів у вирішен
ні проблем багатодітних сімей.

У планах на майбутнє – посилення уваги до проблем сім’ї, захисту її 
прав та інтересів, зміцнення цінностей шлюбу, батьківства, материн
ства, активна допомога й підтримка сімей, які мають певні соціальні, 
правові, матеріальні проблеми тощо.

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

Звіт про роботу комітету з фізичної культури і спорту  
виконкому міської ради в 2012 році

Керуючись Законом України «Про фізичну культуру і спорт», Поста
новою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року №360р «Про 
заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту 
та здорового способу життя», комітет у 2012 році проводив організаційну 
роботу щодо виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в м. Кривому Розі на 20112015 роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 22.12. 2010 №72, плану заходів з підготовки та проведення в 
м. Кривому Розі у 2012 році Року спорту та здорового способу життя, за
твердженого розпорядженням міського голови від 03.10.2011 №219р.

Їх реалізацію комітет спільно з відділами, управліннями, іншими вико
навчими органами міської ради та районних у місті рад, підприємствами, ор
ганізаціями міста здійснював за такими основними напрямами як фізична 
культура у сфері освіти, фізкультурнооздоровча діяльність за місцем роботи, 
проживання та відпочинку громадян, фізкультурноспортивна реабілітація 
інвалідів, розвиток олімпійського, параолімпійського, дефлімпійського і не
олімпійського спорту, розвиток сфери, що включає кадрове, матеріально
технічне, фінансове, медичне та інформаційне забезпечення.

Здійснювався відповідний контроль за покращенням матеріально

технічного забезпечення сфери «Фізична культура і спорт». У зимовий та 
весняний періоди безперебійно працювали 25 спортивних комплексів і 
споруд, у тому числі 11 плавальних басейнів. У квітні – травні були про
ведені роботи з благоустрою 66 комплексних спортивних майданчиків 
за місцем проживання та 675 спортмайданчиків навчальних закладів, 
спортивних шкіл і клубів підприємств та організацій міста.

Здійснювалася робота щодо придбання коштом міського бюджету 
загальноосвітнім закладам сучасних тренажерних майданчиків. На сьо
годнішній день вони встановлені в 40 школах та 2 комунальних дитячих 
оздоровчих таборах «Слава» і «Сонячний». Усього з урахуванням 2011 
року було придбано 80 таких тренажерних майданчиків.

Були проведені капітальні та поточні ремонти комунальних позашкіль
них закладів «Дитячоюнацька спортивна школа» №№1,2,3,4,6,7,10.

За рахунок державного та міського бюджетів здійснено капітальний 
ремонт трибуни та підтрибунних приміщень стадіону «Спартак» кому
нальнопозашкільного закладу «Дитячоюнацька спортивна школа №3».

На виконання державної цільової соціальної програми «Хокей Украї
ни», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 

2007 року №1194 збудовано коштом державного та міського бюджетів 
криту спортивну споруду зі штучним льодом «Льодова арена». Вона при
йнята до комунальної власності територіальної громади міста. Функціо
нування цього спортивного об’єкту сприятиме розвитку на Криворіжжі 
таких зимових видів спорту як хокей з шайбою, фігурне катання.

Збільшення кількості спортивних об’єктів міста здійснювалося та
кож і за рахунок позабюджетних надходжень А саме: культурногро
мадським центром «ШЕLTER» було введено в експлуатацію футбольний 
майданчик з синтетичним покриттям «штучна трава», оснащений тен
товим дахом; за рахунок коштів відкритого акціонерного товариства 
«Південний гірничозбагачувальний комбінат» на стадіоні підприєм
ства було збудовано три спортивних майданчика для занять футболом 
(покриття «штучна трава»), тенісом та городковим спортом; публіч
ним акціонерним товариством «Північний гірничозбагачувальний 
комбінат» в районному парку «Комсомолу України» було збудовано 
спортивний майданчик для занять скейтбордом; у Жовтневому районі 
біля Палацу спорту «Молодість» дочірнього підприємства «СпортМа
стер» за рахунок публічного акціонерного товариства «Центральний 
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу архівного відділу виконкому міської ради в 2012 році
Відділ реалізує державну політику в сфері архівної справи й діловод

ства, здійснює методичне керівництво архівними підрозділами суб’єктів 
господарювання, займається формуванням Національного архівного 
фонду, забезпечує облік, зберігання й використання документів.

Архівний відділ здійснює п’ять самостійних напрямків роботи:
– методичне керівництво відомчими архівними підрозділами 

суб’єктів господарювання та контроль за їх діяльністю;
– забезпечення обліку, зберігання й охорони документів Національно

го архівного фонду та ліквідованих підприємств з особового складу;
– усі види внутрішніх робіт з питань обліку документів і створення до

відкового апарату, розміщення їх у архівосховищах тощо;
– застосування первинної та вторинної документної інформації для 

задоволення інформаційних потреб юридичних і фізичних осіб з пи
тань надання архівних довідок, копій, витягів з документів органів 
місцевого самоврядування та довідок соціальноправового харак
теру з питань підтвердження трудового стажу, розміру заробітної 
плати за документами ліквідованих суб’єктів господарювання;

– науковотехнічне опрацювання документів діючих та ліквідованих 
суб’єктів господарювання.

Відділ працює згідно з річним планом розвитку архівної справи, у якому 
визначені види й обсяги робіт відповідно до призначення й мети діяльності.

За 2012 рік архівним відділом надано 468 консультації працівникам 
архівних підрозділів діючих суб’єктів господарювання та тих, що пере
бувають в стані ліквідації, з питань організації та методики ведення ді
ловодства і архівної справи, проведення експертизи цінності документів, 
складання номенклатур і описів справ постійного, тривалого зберігання та 
з особового складу, оформлення справ з особового складу та передачі на 
тривале зберігання до архівного відділу, складання актів про вилучення 
для знищення документів, не внесених до Національного архівного фон
ду. З 1 січня 2013 року набуває чинності Перелік типових документів, що 
утворюються під час діяльності органів державної влади та місцевого са
моврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів, затверджений Наказом Міністерства юсти
ції  України від 17 квітня 2012 року №571/20884, у зв’язку з чим очікується 
збільшення обсягу надання консультацій на 20%.

Експертною комісією архівного відділу схвалено 13 описів справ по
стійного зберігання, 93 – з особового складу, 65 актів про вилучення для 
знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. 

Відповідно до річного плану розвитку архівної справи на 2013 рік пере
дбачається розглянути на засіданні експертної комісії 18 описів справ 
постійного зберігання та 80 описів з особового складу.

Упорядковано й описано спеціалістами й архівістами групи комплек
тування та експертизи цінності документів архівного відділу виконкому 
міської ради 1066 справ постійного зберігання, з особового складу – 
3 037 одиниць зберігання.

Загальна кількість документів, що зберігаються в архівному відділі 
–107 863 справи. Документи Національного архівного фонду, які відтво
рюють історію й діяльність органів місцевого самоврядування, роботу 
підприємств міста за промисловим, соціальним, культурним напрям
ками, представлені 131 фондом, що становить 51 248 справ. Такі доку
менти зберігаються постійно. У 2012 році відділ забезпечив поповнення 
Національного архівного фонду документами, що мають місцеве зна
чення, 926 справами. Це на 37% менше ніж за минулий рік. Відбулося 
зменшення кількості юридичних осіб – джерел формування Національ
ного архівного фонду, які передають документи до архіву.

Від 74 ліквідованих суб’єктів господарювання отримано 2 661 справ з 
особового складу. Загальна кількість справ з особового складу – 56 615 

Звіт про роботу відділу з питань внутрішньої політики  
та зв’язків з громадськістю виконкому міської ради в 2012 році

У поточному році діяльність відділу була спрямована на поглиблення 
співпраці із засобами масової інформації, політичними і громадськими 
організаціями та релігійними громадами міста.

На виконання програми „Будуємо нову Дніпропетровщину разом 
з Президентом» у частині покращення співпраці з громадськістю, за
безпечення відкритості влади та концепції виконкому міської ради на 
зміцненні гарантій, які б виключали будьякі прояви дискримінації за 
національними, мовними або релігійними ознаками відділом було ак
тивізовано зусилля в налагодженні постійного діалогу з об’єднаннями 
громадян і представниками засобів масової інформації, зроблено ак
цент на інформаційну роботу.

Формами ведення діалогу з громадськістю, як і раніше, є консульта
ції з громадськими та політичними активістами, депутатами, журналі
стами. Але взаємодія з політичними партіями (у місті за даними Кри
ворізького міського управління юстиції зареєстровано 113 осередків 
політичних партій) і громадськими організаціями (яких зареєстровано 
581, з них: місцевих — 419, осередків Всеукраїнських та міжнародних 
організацій — 162) не вичерпується тільки консультаціями для їх пред
ставників щодо вимог законодавства. З метою консолідації зусиль ак
тивних членів територіальної громади, спрямованих на розбудову гро
мадянського суспільства, було продовжено проведення постійно діючих 
«круглих столів» за участю представників громадських і партійних ор
ганізацій, журналістів.

У 2012 році за ініціативи відділу в усіх районах міста відбулося 87 за
сідань „круглих столів» на теми: „За матеріалами щорічного послання 
Президента України», «Конституція України — основа державотворен
ня», «Місце та роль громадськості у прийнятті управлінських рішень», 
«21 річниця державного суверенітету та незалежності України», «Про за
безпечення проведення демократичних, чесних та прозорих виборів», 
«Культура виборчого процесу» тощо.

Робота відділу була побудована з урахуванням виборчого процесу, 
пов’язаного з виборами народних депутатів України, який призвів до 
посилення політичної та громадянської активності мешканців міста. 
Працівники відділу консультували представників різних партійних, 
громадських організацій відносно застосування й дотримання норм 
законодавства. Були вжиті заходи щодо забезпечення рівних умов для 

роботи засобів масової інформації з метою об’єктивного висвітлення в 
установленому порядку ходу виборчого процесу, надання в межах по
вноважень необхідної інформації представникам засобів масової інфор
мації щодо підготовки та проведення виборів.

Для забезпечення відкритості та прозорості влади відділом, відповідно 
до Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової ін
формації», готувалися пресрелізи й пам’ятки з офіційною інформацією щодо 
діяльності міської ради та її виконкому, важливих заходів і подій у місті. Вони 
розміщувалися на офіційному вебсайті виконкому Криворізької міської 
ради та направлялися всім засобам масової інформації міста.

У Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» за ініціа
тиви відділу започатковано рубрику «Офіційно», присвячену висвітлен
ню роботи виконкому міської ради. У ній публікуються документи місь
кої ради та її виконкому.

На офіційному вебсайті виконкому Криворізької міської ради ство
рено рубрику „Реагування на критику», у якій надаються інформаційні 
роз’яснення та спростування необ’єктивно викладених фактів і подій.

У межах налагодженої системи регулярних контактів із засобами ма
сової інформації відділ здійснює підготовку та проведення пресконфе
ренцій із міським головою, його заступниками, секретарем міської ради, 
керуючою справами виконкому. У 2012 році проведено 27 пресконфе
ренції, з них 11 – з міським головою.

Для забезпечення прозорості роботи виконкому міської ради, згідно 
із затвердженим міським головою графіком виступів, у телепередачі 
«Контакт» та радіопередачі «З перших вуст» на комунальному підпри
ємстві телерадіокомпанії «Рудана» брали участь керівники відділів, 
управлінь, інших виконавчих органів міської ради. За 2012 рік відбулося 
73 виступи. Кожного дня в сюжетах висвітлювалася робота органів міс
цевого самоврядування, вагомі події в житті міста та його мешканців.

Суттєвою складовою в забезпеченні відкритості влади є проведення 
Єдиних днів інформування населення. Інформаційні зустрічі організову
валися таким чином, щоб на них було якомога більше членів криворізь
кої територіальної громади, інформація, надана учасникам зустрічей, 
розповсюджувалася серед широкого кола мешканців міста. За звітній 
період відбулося 90 інформаційних акцій. Усього поінформовано біля 

200 тис. осіб. На всіх зустрічах крім розгляду основних питань населен
ня інформувалося про взаємодію органів місцевого самоврядування з 
політичними партіями, використання коштів міського й обласного бюд
жетів, забезпечення гласності й прозорості в роботі владних органів тощо.

Ще одним кроком до створення відкритості й прозорості влади є ви
конання посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог 
Закону України „Про доступ до публічної інформації». Відділом забез
печується здійснення щотижневого моніторингу надходження до відділів, 
управлінь, інших виконавчих органів міської ради інформаційних запитів, їх 
розгляду, надання відповідей та дотримання строків розгляду. Узагальнений 
звіт про кількість запитів, їх виконання оприлюднюється в мережі Інтер
нет на офіційному вебсайті виконкому Криворізької міської ради.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, аналізував роз
виток суспільнополітичних процесів у місті, забезпечував постійний 
моніторинг громадськополітичних настроїв населення, діяльності 
політичних партій і громадських організацій у місті та оцінку політичної 
ситуації. Наслідки моніторингу свідчать про те, що в місті без порушень 
застосовуються закони України, спрямовані на вирішення питань вну
трішньої політики, конституційні положення про свободу слова, віроспо
відання, мирних зборів тощо.

За активної участі працівників відділу відбувалися святкові заходи з 
нагоди відзначення Дня соборності України, 68ої річниці визволення 
міста від фашистських загарбників, 198ої річниці з дня народження 
Т.Г.Шевченка, 67ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 237ої 
річниці від дня заснування м. Кривого Рогу, Дня Конституції України, Дня 
незалежності України, Дня Державного Прапора України та вшануван
ня пам’ятних дат: Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня пам’яті 
жертв голодоморів.

Конструктивна взаємодія й постійний діалог з представниками всіх 
партійних і громадських організацій, релігійних громад та національних 
меншин, залучення все більшої кількості представників територіальної 
громади до вирішення актуальних питань життєдіяльності міста були й 
залишаються важливими напрямками діяльності відділу.

В.о. начальника відділу з питань внутрішньої  
політики та зв’язків з громадськістю  
виконкому міської ради Н. КРАВЕЦЬ.

гірничозбагачувальний комбінат» збудовано футбольний майданчик 
з синтетичним покриттям «штучна трава».

Завдяки вчасно проведеним поточним ремонтам у місті збережено 
мережу спортивних об’єктів, яка включає: 17 стадіонів, 234 спортив
них зали, 15 плавальних басейнів, 209 пристосованих приміщень для 
фізкультурнооздоровчих занять ( з них 108 з тренажерним обладнан
ням) 782 спортивних майданчики (2011 рік – 738) та автомотодром 
«КривбасЕкстрім». Це дає змогу ефективно використовувати об’єкти 
та зберігати контингент молоді й дорослого населення, охопленого 
фізкультурнооздоровчою та спортивною роботою (більше 147 тис. 
осіб), штатних працівників галузі – 969 фахівців.

Фізкультурнооздоровчу та спортивномасову роботу в місті забезпе
чують: 98 спортивних клубів та колективів фізичної культури промисло
вих підприємств і організацій, 16 дитячоюнацьких спортивних шкіл, 65 
спортивних клубів, фітнесцентри, громадські організації за місцем про
живання населення, 179 навчальних закладів.

З метою збільшення обсягу рухової активності дітей, учнів і студен
тів у місті розроблено й упроваджено систему масових змагань. Ко
мітетом спільно з управлінням освіти і науки виконкому міської ради 
та виконкомами районних у місті рад були проведені міські й районні 
спортивні ігри «Олімпійські надії» з 16 видів спорту серед учнів загаль
ноосвітніх навчальних закладів, спартакіада міста серед професійно
технічних навчальних закладів з 10 видів спорту, міська спартакіада 

серед вищих навчальних закладів ІІІ рівнів акредитації з  
9 видів спорту та міська спартакіада серед вищих навчальних 
закладів ІІІІV рівнів акредитації з 12 видів спорту.

На виконання рішення міської ради від 25.05.2011 №382 
«Про організацію літнього відпочинку, оздоровлення та зайня
тості дітей і молоді в місті» у кожному районі міста серед дітей, 
підлітків та молоді в літній період проводилися спартакіади за 
місцем проживання «Юність2012» з масових видів спорту. У 
парках культури та відпочинку, на стадіонах, інших спортивних 
спорудах проводилися різноманітні спортивномасові заходи, 
присвячені визначним датам: Дню Перемоги, Дню міста, Дню 
Конституції України, Дню молоді, Дню захисту дітей, Дню фі
зичної культури і спорту. У заходах брало участь населення всіх 
вікових груп.

У 2012 році в місті було продовжено роботу із залучення пра
цівників підприємств та членів їх сімей до занять фізичною куль
турою і спортом. З цією метою на підприємствах і організаціях 
проводилися різноманітні фізкультурнооздоровчі та спортив
номасові заходи з доступних видів спорту, було активізовано 
роботу заміських баз відпочинку щодо організації активного 
оздоровчого дозвілля. Серед найактивніших підприємств від
значилися публічні акціонерні товариства «Центральний гірни
чозбагачувальний комбінат», «Північний гірничозбагачуваль
ний комбінат», «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат», 

«Криворізький залізорудний комбінат», відкрите акціонерне товариство 
«Південний гірничозбагачувальний комбінат».

Комітетом у січні – квітні 2012 року були проведені районні та VІ 
міська спартакіади державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, присвячені 237річниці заснування м. Кривого Рогу. 
Проведення таких змагань сприяло залученню цієї категорії працівни
ків міста до систематичних занять фізичною культурою і спортом.

У березні в Дніпропетровській області проходила ІІ обласна спарта
кіада депутатів органів місцевого самоврядування всіх рівнів. У зв’язку 
з цим комітетом була проведена робота з організації в місті зональних 
змагань з мініфутболу та волейболу за програмою спартакіади. У за
гальнокомандному заліку з 6 видів спорту збірна команда депутатського 
корпусу міста посіла перше місце.

Спільно з міським фізкультурноспортивним клубом інвалідів «Олімп» 
значна увага в місті приділяється фізкультурнооздоровчій, реабілітацій
ній та спортивній діяльності серед інвалідів. З цією метою було проведе
но 11 міських спортивних заходів. З метою перевезення спортсменівін
валідів для участі в міських, обласних та всеукраїнських змаганнях коштом 
благодійного фонду «Відродження» було придбано автобус «Богдан», осна
щений підйомним механізмом. Реабілітаційнооздоровчою та фізкультур
носпортивною роботою охоплено більше 2 тис. інвалідів.

Особливе місце в залученні юнаків і дівчат до систематичних занять 
фізичною культурою та спортом відіграють 16 дитячоюнацьких спор

тивних шкіл, у яких займається більше 10 тис. юних спортсменів з 25 
видів спорту.

Комітетом разом з міськими федераціями було проведено 189 міських 
спортивних змагань з 41 виду спорту. У них взяли участь більше 22 тис. 
спортсменів. Було проведено 15 всеукраїнських та 21 обласне змагання.

Проведення міських змагань і участь спортсменів міста в обласних, 
всеукраїнських та міжнародних змаганнях дозволили фізкультурно
спортивним організаціям підготувати:

– 20 майстрів спорту України ;
– 150 кандидатів у майстри спорту України;
– 230 спортсменів Іго розряду;
– більше 2,5 тис. спортсменів масових розрядів.
На ХХХ літніх Олімпійських іграх 2012 року в м. Лондоні, що прохо

дили в період з 27 липня до 12 серпня, виступали два представники 
Криворіжжя: заслужений майстер спорту України з боксу, вихованець 
комунального позашкільного закладу «Дитячоюнацька спортив
на школа №10» та міської федерації боксу – Євген Хитров, і майстер 
спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової, вихованець 
спортивного клубу «Північне сяйво» дочірнього підприємства «Спорт
Мастер» – Денис Кушніров.

У ХІV літніх Паралімпійських іграх, що відбулися в м. Лондоні в період з 29 
серпня до 9 вересня, приймав участь вихованець спортивного клубу відкри
того акціонерного товариства «Південний гірничозбагачувальний комбінат» 
Максим Ісаєв (плавання). У лютому призерами чемпіонату Європи в коман
дній стрільбі стали вихованці спортивного клубу «Північне сяйво» Вікторія 
Рибовалова – другі місця в особистому і командному заліках та Чирва Єгор – 
ІІ, ІІІ місця. ІІІ місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед кадетів за
воювала вихованка комунального позашкільного закладу «Дитячоюнацька 
спортивна школа №2» Анастасія Кравченко. Срібним призером чемпіонату 
світу з вільної боротьби став вихованець комунального позашкільного за
кладу «Дитячоюнацька спортивна школа №2» Богдан Лазарєв. ІІ місце 
на чемпіонаті світу з армспорту завоював вихованець спортивного клубу 
«Північне Сяйво» Євген Третяк. Бронзовою призеркою чемпіонату світу з 
боротьби самбо стала вихованка спортивного клубу «Молодість» дочірньо
го підприємства «СпортМастер» Світлана Ткачук. Чемпіоном світу з пау
ерліфтингу став вихованець спортивного клубу «Богатир» Віктор Тєсцов.

Усього переможцями й призерами міжнародних змагань стали 59 
криворіжців, всеукраїнських – більше 200 спортсменів міста, обласних 
– більше 360 осіб.

У 2013 році в місті буде активізовано роботу відносно створення 
належних умов для організації фізкультурнооздоровчих та спортив
номасових заходів у закладах фізичної культури і спорту, навчальних 
закладах, на підприємствах і організаціях, підготовки й утримання 
спортивної бази та участі команд за видами спорту й спортсменів мі
ста в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

Голова комітету з фізичної культури  
і спорту виконкому міської ради І. КОВАЛЕНКО.

Динаміка фінансування сфери «Фізична культура і спорт»  
у 2010-2012 роках, тис. грн.
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу управління з питань надзвичайних ситуацій  
та цивільного захисту населення виконкому міської ради в 2012 році

Діяльність управління була організована відповідно до вимог Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Цивільну оборо
ну України», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуа
цій техногенного та природного характеру», інших законодавчих актів.

Головним завданням органів управління цивільного захисту міста в 
2012 році було підвищення ефективності функціонування та посилення 
надійності єдиної системи цивільного захисту, зниження негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій.

З цією метою підготовлено 1 рішення міської ради, 4 рішення ви
конкому міської ради, 9 розпоряджень міського голови, 5 наказів на
чальника цивільної оборони міста.

Діяльність управління була спрямована на визначення першочер
гових заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та мініміза
ції їх наслідків для міста, а саме:

– удосконалення організації цілодобового чергування на пункті 
управління начальника цивільного захисту (цивільної оборони) 
міста, забезпечення взаємодії між управлінням і підприємст
вами, установами та організаціями щодо обміну інформацією в 
сфері цивільного захисту;

– модернізація системи оповіщення населення міста в разі загрози 
або виникнення надзвичайних ситуацій. У поточному році фахів
цями управління постійно організовувалися заходи з обслугову
вання та перевірки її працездатності й технічного стану;

– організація роботи міської комісії з питань техногенноекологіч
ної безпеки та надзвичайних ситуацій, забезпечення контролю за 
неухильним виконанням її рішень організаціями, установами та 
підприємствами міста всіх форм власності. Було підготовлено та 
проведено 17 засідань, на яких розглянуто 32 питання. Головними 
серед них були питання щодо: організації невідкладних заходів 
із запобігання захворюванню населення міста на грип і гострі 
респіраторні захворювання, попередження отруєнь грибами та 
захворювань на ботулізм, запобігання загибелі людей на водних 
об’єктах міста, покращення стану протипожежної безпеки, безпе
ки в системі газопостачання міста;

– організація роботи спеціалізованих служб цивільного захисту мі
ста;

– організація навчання населення міста, працівників підприємств 
діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій (на міських та об
ласних курсах цивільного захисту пройшли навчання 2 108 осіб 
керівного й командного складу, робітників і службовців);

– організація взаємодії в сфері цивільного захисту між управління
ми виконкому міської ради, установами, організаціями та підпри
ємствами міста всіх форм власності.

Управління в поточному році підлягало комплексній перевірці 
Міністерства надзвичайних ситуацій України щодо стану реалізації 
державної політики в сфері захисту населення та територій від над
звичайних ситуацій техногенного й природного характеру, організації 
цивільного захисту, готовності органів управління та сил реагування 
до дій за призначенням і отримало позитивну оцінку.

Підготовка органів управління і сил цивільного захисту міста та 
районів до дій за призначенням здійснювалася в ході спеціальних на
вчань, тренувань й інших заходів, відповідно до Плану основних за
ходів цивільного захисту Криворізької міської ланки Дніпропетровсь
кої територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту на 2012 рік, затвердженого наказом начальника цивільного 
захисту міста від 31.01.2012 №2 «Про основні завдання органів управ
ління та сил цивільного захисту на 2012 рік». Зокрема проведено тре
нування органів управління та сил цивільного захисту щодо дій у пе
ріод весняного паводку.

Згідно з графіком навчання населення м. Кривого Рогу правилам 
пожежної безпеки на консультаційних пунктах житловоексплуатацій
них організацій міста були організовані навчання населення правилам 
пожежної безпеки в побуті та громадських місцях. Особливу увагу 
було приділено багатодітним сім’ям, одиноким особам похилого віку 
та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Налагоджено всебічне співробітництво з телерадіокомпаніями та 
друкованими виданнями міста з метою своєчасного, 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 протипо
жежного захисту, запобігання загибелі людей на водних об’єктах, застере
ження щодо отруєння грибами, харчових отруєнь, поводження в лісі, тощо.

Здійснювалися заходи з підготовки невоєнізованих формувань 
цивільного захисту суб’єктів господарювання та населення міста до дій у 
надзвичайних ситуаціях природного й техногенного характеру. У загаль
ноосвітніх навчальних закладах було організовано Дні цивільного захи
сту. До їх проведення залучалися вчителі та учні. Показові Дні цивільного 
захисту проведено у ЦентральноМіському районі на базі загальноос
вітньої школи ІІІІ ступенів №79, у Жовтневому районі на базі комуналь
ного дошкільного навчального закладу №71.

Організовано чітку взаємодію управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міської ради з 
державним підприємством «Криворізький лісгосп», підрозділами 3 
Державного пожежнорятувального загону Головного територіально
го управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Дніпро
петровській області, Криворізьким міським управлінням Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровсь
кій області. Це дало можливість уникнути пожеж у лісових масивах і 
лісосмугах на території міста.

На управління покладено завдання щодо координації роботи зі 
створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзви
чайних ситуацій та їх наслідків. Створення, утримання та поновлення 
місцевого резерву здійснюється коштом міського бюджету. На тепе
рішній час обсяги місцевого матеріального резерву для запобігання, 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак
теру складаються з 35 найменувань майна загальною вартістю понад 
190 тис. грн.

Працівниками комунального підприємства «Аварійнорятуваль
на мобільна служба рятування на воді» постійно виконується па
трулювання місць масового відпочинку людей на воді. Протягом 
року здійснено 136 рейдів та патрулювань, у ході яких проводилися 
роз’яснювальні бесіди з відпочивальниками, а в зимовий період – з 
рибалками. До початку купального сезону працівниками підприєм
ства підготовлено 102 матросирятувальники на сезонні рятувальні 
пости. З початку 2012 року рятувальниками служби було врятовано 6 
людей.

У 2013 році основні зусилля в сфері цивільного захисту надалі будуть 
зосереджені на:

забезпеченні готовності органів управління, сил і засобів цивільного 
захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та захист 
населення й територій;

проведенні попереджувальних заходів техногенної та пожежної без
пеки, зменшенні людських і матеріальних витрат при виникненні над
звичайних ситуацій;

організації навчання керівного складу органів управління цивільного 
захисту міста та населення щодо дій в умовах загрози й виникнення мож
ливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Начальник управління з питань надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту населення  

виконкому міської ради С. ЖУПІНАС.

Звіт про роботу відділу взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому в 2012 році

Відповідно до стст. 36 і 38 Закону України «Про місцеве самовряду
вання в Україні» проводилася робота, спрямована на забезпечення 
взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними орга
нами, військовими формуваннями з питань зміцнення законності, пра
вопорядку, захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, сприяння 
діяльності та матеріальнотехнічному забезпеченню їх установ, гаранту
вання оборонної безпеки.

З метою покращення стану боротьби зі злочинністю, корупцією, їх 
профілактики надано сприяння в підготовці та проведенні 3 засідань 
координаційних та 8 міжвідомчих нарад з керівниками правоохоронних 
органів, місцевого самоврядування й державних виконавчих органів 
міста під керівництвом прокурора міста Кириєнка Ф.А. За результатами 
проведених нарад прийняті постанови та надані доручення, спрямовані 
на зниження рівня злочинності в місті.

Здійснювалася координація та контроль заходів з профілактики пра
вопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спри
чиняють вчинення протиправних дій, зменшення впливу негативних 
чинників на стан криміногенної ситуації, передбачених Програмою про
філактики правопорушень на 2012 – 2015 роки, затвердженою рішен
ням міської ради від 25.01.2012 №905.

Для підтримки громадського порядку та безпеки громадян у місті, 
покращення оперативності реагування на скоєні злочини й повноти їх 

розкриття у відповідності до рішення міської ради від 25.04.2012 №1080 
«Про затвердження Програми забезпечення громадського порядку 
та безпеки громадян м. Кривого Рогу на 2012 рік» з міського бюджету 
виділено державному бюджету субвенцію в сумі 3,4 млн. грн. на прид
бання пальномастильних матеріалів.

З метою підвищення рівня правової освіти населення міста, форму
вання у громадян правової свідомості продовжувалося виконання за
ходів Програми правової освіти населення на 2011 – 2015 роки, затверд
женої рішенням міської ради від 27.04.2011 №335.

Реалізація зазначених заходів сприяла тому, що протягом 10 місяців 
поточного року на території міста вдалося зменшити рівень загальної 
злочинності на 0,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 
Кількість фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень знизилася на 
12,3 %. На 25,3% зменшилася кількість злочинів, скоєних особами в стані 
сп’яніння, на 8,3% – побутова злочинність, на 15,4% менше скоєно хулі
ганств. На 30,9% зменшилася кількість неповнолітніх осіб, які скоїли зло
чини, рівень злочинності серед неповнолітніх знизився на 32,2%.

Проводилася робота з організації заходів щодо ліквідації в місті неза
конних приймальних пунктів металобрухту. За ознаками злочину, пере
дбаченого ст. 213 Кримінального кодексу України «Порушення порядку 
здійснення операцій з металобрухтом», порушено 126 кримінальних 
справ, до адміністративної відповідальності за порушення, передбачені 

ст. 16410 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Пору
шення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрух
том», притягнуто 310 осіб.

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» здійснювалися заходи із забезпечення виконання громадянами 
міста військового обов’язку.

Районні призовні комісії та військові комісаріати міста, як і в минулі 
роки, виконали план призову на строкову військову службу в квітні – 
травні (223 особи) та в жовтні – листопаді (164 особи).

Значна увага приділялася питанням шефства над військовими части
нами, які, відповідно до Указів Президента України, закріплені за Кри
ворізькою міською радою (військові частини А3283 та А4374).

З початку року обсяг шефської допомоги, наданої підшефним війсь
ковим частинам суб’єктами господарювання міста, склав 88,5 тис. грн.

У наступному році основні зусилля відділу будуть зосереджені на удоско
наленні взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними 
органами, військовими формуваннями, іншими державними установами 
виконавчої влади міста в питаннях зміцнення законності, правопорядку, 
захисту інтересів держави, охорони прав і свобод громадян.

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату  

міськради і виконкому Ю. ДІХТЯР.

від 1522 ліквідованих суб’єктів господарювання. За ними надаються до
відки про розмір заробітної плати, про виробничий та пільговий стаж, 
для оформлення пенсій за віком, пільгових, з втрати годувальника, для 
здійснення перерахунку пенсійних нарахувань і відновлення втрачених 
особистих документів.

На виконання Наказу Державної архівної служби України від 29 грудня 
2011 року №139 «Про вжиття заходів щодо упорядкування та прийман
ня документів НАФ на постійне зберігання, що знаходяться в архівних 
підрозділах підприємств, установ і організацій понад встановлені роки» 
у 2013 році планується здійснити приймання документів Національно
го архівного фонду в кількості 942 одиниці зберігання, що зберігаються 
в установах – джерелах комплектування архівного відділу виконкому 
міської ради понад встановлені роки.

Закатологізовано 92 справи в кількості 2 226 карток архівного фонду 
«Виконком Довгинцівської районної Ради народних депутатів».

Основними формами використання відомостей, що містяться в доку
ментах архівного відділу, є:

– ініціативне інформування органів місцевого самоврядування, ін
ших юридичних осіб про склад і зміст документів Національного 
архівного фонду;

– підготовка виставок документів, радіо, телепередач, публікацій у 
пресі, екскурсій;

– надання документної інформації за запитами органів місцевого са
моврядування, інших юридичних та фізичних осіб;

– виконання звернень громадян соціальноправового характеру за 
документами ліквідованих суб’єктів господарювання;

– надання копій або оригіналів документів для користування в чи
тальному залі архіву;

– видача документів у тимчасове користування за межами архіву.

Центром «АрхівІнформ» на 3 743 звернення громадян та запитів 
суб’єктів господарювання з соціальноправових, майнових питань нада
но 5 234 архівні довідки, копії та витяги з документів. Організація робо
ти з громадянами, суб’єктами господарювання з питань прийому заяв 
і запитів, видачі архівних довідок, копій, витяги з архівних документів 
здійснюється за принципом організаційної єдності. У роботі центру бе
руть участь спеціалісти районних управлінь Пенсійного фонду України м. 
Кривого Рогу Дніпропетровської області й праці та соціального захисту 
населення виконкомів районних у місті рад.

У зв’язку з прогнозними показниками приймання (надходження) на 
зберігання документів ліквідованих суб’єктів господарювання очікуєть
ся збільшення надходжень заяв від громадян і запитів від суб’єктів 
господарювання з питань надання довідок соціальноправового харак
теру на 5%, а з майнових, земельних питань за документами Національ
ного архівного фонду, що мають місцеве значення – на 10%.

З метою інформаційного обслуговування користувачів функціонує чи
тальний зал, який у 2012 році відвідало 17 осіб, ними переглянуто 2 839 
справ. Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи» відвідування читального залу, ознайомлення з довід
ковим апаратом здійснюється безоплатно.

Основна тематика запитів: підтвердження факту виділення земель
них ділянок підприємствам і організаціям під будівництво об’єктів, 
уведення їх в експлуатацію й передача на баланс; оформлення права 
власності; реєстрація, перейменування, реорганізація суб’єктів установ
лення ювілейних дат господарювання. У зв’язку з розподілом нерухомо
го майна спостерігається тенденція збільшення запитів про встановлен
ня майнових прав на землю та нерухоме майно.

З метою створення зручних, сприятливих умов для отримання по
слуг громадянами з травня 2011 року в муніципальному центрі послуг 

м. Кривого Рогу спеціаліст здійснює приймання заяв щодо отримання 
довідок соціальноправового характеру за документами ліквідованих 
підприємств і видає архівні довідки два рази на тиждень: щопонеділка 
та щоп’ятниці з 9.00 до 12.00 годин.

На офіційному вебсайті виконкому Криворізької міської ради протягом 
2012 року розміщена інформація щодо роботи архівного відділу: історія, 
місцезнаходження, графік і порядок прийому громадян, описання основ
них фондів Національного архівного фонду, перелік документів з особо
вого складу ліквідованих суб’єктів господарювання, що перебувають на 
зберіганні в архівному відділі. Ця інформація постійно оновлюється.

На сайті Криворізький ресурсний центр розміщено відомості стосовно 
режиму роботи відділу, переліку документів, які необхідно надати для 
отримання певної довідки, послуги, умов виконання та вартості послуг, 
зразки заяв, перелік нормативних документів, на підставі яких базуєть
ся робота архівного відділу.

З метою висвітлення в засобах масової інформації роботи відділу 07 
лютого 2012 року взято участь у телепередачі «Контакт» та радіопере
дачі «З перших вуст» комунального підприємства телерадіокомпанії 
«Рудана» з теми «Зберігання та використання відомостей, що містяться 
в архівних документах», 11 вересня 2012 року – з теми «Проведення ек
спертизи цінності документів з метою внесення до Національного архів
ного фонду, їх зберігання та використання».

Завдяки створенню центру «АрхівІнформ», налагодженій взаємодії 
районних управлінь Пенсійного фонду України м. Кривого Рогу Дніпро
петровської області, управлінь праці та соціального захисту населення 
виконкомів районних у місті рад та спеціалістів архівного відділу ви
конкому міської ради вдалося підняти на більш високий якісний рівень 
надання архівних послуг.

Начальник архівного відділу В. ГОНТАР.

Звіт про роботу юридичного управління виконкому міської ради в 2012 році
Протягом 2012 року управлінням здійснювалася реалізація завдань 

і функцій, передбачених Положенням про юридичне управління ви
конкому міської ради та нормами чинного законодавства України.

До складу управління входять два відділи (правового забезпечення 
та претензійнопозовної роботи) і сектор з питань оформлення прав 
власності.

Управління постійно здійснює організацію правової роботи, спрямо
ваної на правильне застосування, неухильне додержання вимог зако
нодавства й запобігання їх невиконанню міською радою, її виконавчи
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На трибуну сесії міської ради

Звіт про роботу відділу інформатизації виконкому міської ради в 2012 році
Діяльність була спрямована на виконання покладених на нього 

функцій: комп’ютеризація роботи посадових осіб виконкому міської 
ради, обслуговування програмних та апаратних засобів, упровад
ження передових комп’ютерних і телекомунікаційних технологій у 
підрозділах виконкому міської ради, адміністративне та технічне об
слуговування системи інформаційного забезпечення депутатів Кри
ворізької міської ради «РадаКривий Ріг», сприяння у забезпеченні 
прозорості діяльності виконавчих органів міської ради, надання необ
хідної консультативної допомоги працівникам управлінь, відділів та 
інших виконавчих органів міської ради з питання організації роботи з 
комп’ютерною та оргтехнікою, технічне обслуговування комп’ютерної 
техніки, принтерів, копіювальних апаратів, офіційних електронних 
скриньок виконкому міської ради.

З метою формування системи інформаційних ресурсів та інфра
структури виконкому міської ради, створення необхідних умов 
для задоволення інформаційних потреб його управлінь, відділів та 
інших виконавчих органів міської ради, оновлення деяких критич
них вузлів існуючої інформаційної інфраструктури, збільшення їх 
пропускної здатності та швидкості обробки даних було закуплено 
100 одиниць комп’ютерної, 70 одиниць оргтехніки та 80 рідкокри
сталічних моніторів для заміни застарілих (з електроннопроме
невою трубкою).

Для вдосконалення процесу інформування громадськості про 
актуальні соціальноекономічні проблеми регіону та заходи, що 
вживаються для їх вирішення, забезпечення доступу до інфор
мації про діяльність органів місцевого самоврядування, упровад
ження нових форм взаємодії з громадськістю з використанням 
мережі Інтернет діє офіційний вебсайт виконкому міської ради 
(www.kryvyirih.dp.ua), створений з урахуванням найновітніших Ін
тернеттехнологій. Він має сучасний дизайн, оптимальну структу
ру інформаційного наповнення, зручну систему пошуку. Наявність 
консультаційного центру та зворотного зв’язку спрощує доступ ко
ристувачів до інформації загального призначення через мережу 
Інтернет і сприяє створенню умов для забезпечення відкритості та 
прозорості діяльності міської влади.

На вебсайті здійснюється публікація матеріалів про місто Кривий 

Ріг, його населення, підприємства, організації, установи, історію та су
часність; розміщуються звіти про роботу управлінь, відділів та інших 
виконавчих органів міської ради, інформація про сесії міської ради, 
засідання її виконкому, семінари, наради, пресконференції, публіку
ються рішення, ухвалені міською радою, її виконкомом та ін.

У поточному році (станом на кінець листопада 2012 року) на сайті 
було розміщено близько 4 500 інформаційних матеріалів, підготовле
них управліннями, відділами та іншими виконавчими органами місь
кої ради. За цей час було зафіксовано понад 2,7 млн. відвідувань сторі
нок сайту громадянами міста. Найбільш актуальною для відвідувачів 
є інформація про події в місті, місцеву владу, регуляторну політику, га
лузеве законодавство, конкурси на право оренди об’єктів комунальної 
власності міста тощо.

З метою забезпеченні прозорості діяльності виконавчих органів 
міської ради на офіційному вебсайті створено розділи «Облік публіч
ної інформації», «Безоплатна первинна правова допомога» (у розділі 
«Місцева влада»), підрозділи «Проекти рішень міської ради», «Проек
ти рішень виконкому міськради», «Проекти» (у розділах «Сесії міської 
ради», «Засідання виконкому міської ради» та «Розпорядження місь
кого голови»), «Нова генерація Кривого Рогу» (у підрозділі «Комітет у 

справах сім’ї і молоді» розділу «Підрозділи виконкому»), «Програма 
здешевлення вартості іпотечного кредитування «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО» (у 
підрозділі «Соціальноекономічний розвиток м. Кривого Рогу» розділу 
«Інформаційна база») .

З метою забезпечення більш ефективного управління рухом доку
ментів, усунення дублювання та багаторазового перетворення інфор
мації, скорочення обороту паперових документів, заощадження кош
тів на папір та витратні матеріали до оргтехніки у виконкомі міської 
ради запроваджено та постійно вдосконалюється система електрон
ного документообігу. Нею забезпечується автоматизація реєстрації, 
сортування, пошуку, руху вхідних, внутрішніх і вихідних документів в 
управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради, опе
ративність доведення документів до виконавців в електронному ви
гляді, електронний контроль виконавчої дисципліни та ін.

Для оптимізації роботи окремих управлінь, відділів, інших виконав
чих органів міської ради діють спеціалізовані галузеві програми, серед 
яких: «Система рейтингової оцінки роботи посадових осіб виконкому 
міськради із суб’єктами підприємницької діяльності», «Електронний 
банк даних дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
і громадян, які бажають взяти їх на виховання», «Єдиний електронний 
банк даних дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах», 
«Система автоматизованого ведення реєстру нерухомого комуналь
ного майна територіальної громади міста»; інформаційноаналітична 
система «Місцеві бюджети» та ін. У роботі підрозділів виконкому місь
кої ради активно використовується інформаційноправова система 
«ЛігаЗакон» (законодавча база оновлюється щоденно).

Усі управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради мають 
власні електронні скриньки у доменах kryvyirih.dp.ua та ukrpost.ua, що 
надає їм можливість оперативного обміну інформацією з районними у 
місті радами, підприємствами та мешканцями міста.

З 2002 року у виконкомі міської ради функціонує єдина локальна 
комп’ютерна мережа. На даний час у ній налічується близько 320 ро
бочих місць. Здійснюються постійне адміністрування локальної мере
жі та моніторинг її безпеки.

Начальник відділу інформатизації  
виконкому міської ради О. БІЛОГАЙ.

ми органами та їх посадовими особами під час здійснення покладених 
на них завдань і функціональних обов`язків; забезпечує належне пра
вове функціонування міської ради та її виконкому шляхом перевірки 
на предмет дотримання законодавчих норм проектів їх рішень, роз
поряджень міського голови, договорів, тощо.

Проведено роботу із забезпечення ефективності розгляду звер
нень, пропозицій, інформаційних запитів, що розглядались у відповід
ності до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про 
звернення громадян».

Проводилася робота з опрацювання та розгляду звернень і пропо
зицій громадян, юридичних осіб, у тому числі тих, що надходили через 
офіційний вебсайт виконкому Криворізької міської ради «Криворізь
кий ресурсний центр», позовів, судових повісток, рішень, постанов, ух
вал судів загальної та спеціальної юрисдикції всіх рівнів, листів право
охоронних органів, листівзвернень від управлінь і відділів виконкому 
міської ради та виконкомів районних у місті рад, запитів податкових 
інспекцій, комунального підприємства Дніпропетровської обласної 
ради «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» та інших установ і 
організацій міста.

Загалом за 2012 рік за вхідною документацією управлінням було 
опрацьовано 4 161 документ, що у відсотковому співвідношенні мож
на представити таким чином:

Чималий відсоток опрацьованої управлінням документації склада
ли проекти договорів, рішень міської ради та її виконкому, розпоряд
жень міського голови. Протягом звітного періоду було перевірено на 
відповідність чинному законодавству України 1 425 таких документів, 
що у відсотковому співвідношенні разом з іншою вхідною документа
цією виглядає таким чином:

Управління залучалося до вирішення нагальних для населення про
блем, викладених у листах, що надходили на «Гарячу лінію Олександра 
Вілкула» та на особистий прийом міського голови.

Посадовим особам виконкому міської ради працівниками управ
ління надавалися консультації з правових питань, пов`язаних з вико
нанням покладених на них завдань та функціональних обов`язків.

Працівники управління брали активну участь у засіданнях постійних 
комісій міської ради та постійних і тимчасових комісій її виконкому.

Неодноразово управління підтримувало відповідні ініціативи та 
сприяло надсиланню пропозицій до вищих органів виконавчої влади 
стосовно запровадження законодавчих актів, актуальних для вирі
шення проблемних питань територіальної громади міста Кривого Рогу.

Управління брало участь у підготовчій роботі по створенню нового 
комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» 
Криворізької міської ради, розробленні його статуту; перевіряло та 
брало участь у громадських обговореннях нових регуляторних актів; 
надавало правову оцінку договорам, однією зі сторін яких є місь
ка рада та її виконавчий комітет. Постійно здійснювалися заходи з 
розробки відповідних порядків взаємодії органів місцевого самовря
дування та органів виконавчої влади, опрацювання схем щодо засто
сування земельного, містобудівного законодавства України.

Постійно велася інформаційноаналітична робота у сфері вивчення 
та впровадження нового законодавства України. Відділи, управління, 
інші виконавчі органи міської ради ознайомлювалися з указаними 
змінами. Надавалися пропозиції при підготовці нових актів органу 
місцевого самоврядування або в разі необхідності приведення діючих 
актів у відповідність до чинного законодавства України.

Управління залучалося до співпраці з містами інших країн у питан
нях розробки спільних проектів взаємодії з урахуванням чинного за
конодавства України.

Виконувалися юридичний аналіз та підготовка матеріалів для судо
вого врегулювання спорів, які виникали у сфері договірних відносин 
між Криворізькою міською радою, її відділами, управліннями, інши
ми виконавчими органами та суб’єктами господарювання з приво
ду невиконання або неналежного виконання останніми договірних 
обов’язків у сферах земельних відносин та комунальної власності; 
підготовку та юридичний супровід судових справ, у яких Криворізька 
міська рада та її відділи, управління, інші виконавчі органи виступали 
позивачами, відповідачами, третіми особами.

Спеціалісти управління забезпечили участь у розгляді 350 справ, що 
розглядалися судами загальної та спеціальної юрисдикції всіх рівнів. 
Кількість судових слухань, які відбулися за ними, становить 800. На те
перішній час у провадженні перебуває 162 справи.

Кількість рішень, прийнятих судами за участю спеціалістів управ
ління у сфері господарського, цивільного та адміністративного судо
чинства можна представити таким чином:

У результаті проведеної претензійнопозовної роботи до міського 
бюджету підлягають сплаті грошові кошти в сумі 1 003 194,53 грн., з 
яких у сфері земельних відносин у розмірі – 810 352,34 грн. та у сфері 
відносин комунальної власності міста в розмірі – 192 842,19 грн.

Унаслідок роботи управління в судах до комунальної власності міста 
судовими рішеннями було повернуто 35 об’єктів комунальної власності.

Проведено роботу щодо внесення в судовому порядку змін до до
говорів оренди земельних ділянок у частині розміру орендної плати.

До Криворізької міської ради за звітній період було пред’явлено 230 
позовних заяв. Предметом спору було майно, що належить до спад
кового, визнання часток у спільному майні, визнання права власності 
за набувальною давністю, визнання договорів оренди недійсними, 
установлення фактів, що мають юридичне значення, майно відносно 
самочинного будівництва та ін.

Окрему категорію становлять справи щодо оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності Криворізької міської ради або її виконавчих органів. 

Загальна кількість справ становить – 60, у провадженні на теперішній 
час перебуває – 18 справ. Під час розгляду такої категорії справ спо
стерігається позитивна динаміка їх вирішення на користь Криворізь
кої міської ради.

З метою забезпечення повного та своєчасного виконання судових 
рішень, унаслідок чого відбувається поповнення міського бюджету, 
управління продовжує вести активну роботу, пов`язану з взаємодією 
з виконавчими службами міста. Її результатом є виконання на тепе
рішній час рішень на суму – 538 507,41 грн., з них у сфері земельних 
відносин – 485 392,1 грн., стосовно комунального майна міста –  
53 115,31 грн.

Динаміка виконання судових рішень у 2011, 2012 роках відображе
на в діаграмі

Організовувалася робота з оформлення свідоцтв про право власно
сті на об`єкти нерухомого майна в місті Кривому Розі, надання кон
сультацій фізичним і юридичним особам із зазначеного питання.

Оформлення свідоцтв про право власності управлінням здійснюєть
ся з 01 січня 2010 року. Важливим є те, що відповідні послуги надають
ся безоплатно.

Результативність оформлення свідоцтв у звітному році значно зро
сла. Оформлено 1070 свідоцтв про право власності на об`єкти нерухо
мого майна, що на 38% більше в порівнянні з 2010 роком та на 21% – з 
2011 роком.

Вказану динаміку можна відобразити таким чином:

Працівниками управління й надалі буде здійснюватися забезпечен
ня підвищення правової культури працівників міської ради та її викон
кому й захист прав і законних інтересів територіальної громади міста 
Кривого Рогу та виконкому Криворізької міської ради.

Начальник юридичного управління  
виконкому міської ради В. ГОЖІЙ.
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Реклама. Оголошення

К сведению владельцев 
частных домов
На основании приказа Министерства ре-
гионального развития № 91 от 24.06.2011 

появилась возможность ввода 
в эксплуатацию и узаконения 

самовольно построенных 
жилых домов, хозяйственных 

построек и общественных 
зданий через ГАСК.

ЧП «Архитектурное бюро «Брама» выполня-
ет все виды проектных работ, а также оказывает 
помощь в оформлении документов по прива-
тизации земельных участков, получении гос. 
актов на земельные участки и получении када-
стровых номеров.
Обращаться по адресу: ул. Харитонова, 
1а, офис 226, ЧП «Архитектурное бюро 
«Брама», тел. 409-61-98, 097-3298478.

Лицензия – серия АВ № 555225 от 26 августа 
2010 г. по 26 августа 2015 г.

КПТМ «Криворіжтепломережа» 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

інвалідів за професіями: слюсар з обслуговування теплових мереж; слю-
сар з ремонту устаткування котелень; слюсар з обслуговування теплових 
пунктів; електрогазозварник; слюсар-ремонтник; фрезерувальник; слюсар 
КВП і А; контролер служби збуту; вантажник; сторож.

Наявність посвідчень за спеціальністю обов’язкова.
Звертатись за адресою: провулок Дежньова, 9, каб. 13, тел. 409-51-14, 

409-78-17, відділ кадрів.

Криворізькі міські електричні мережі  
ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» 
повідомляють,  що для проведення ремонтних 
робіт в період з 24.12.2012 р. по 29.12.2012 р.    
можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення 
ел. енергії на вулицях:

Хвойна,  3-15,  2-14;   Сакко і Ванцетті,  68;   Кривбасівська,  22-30,  
36,  11-37,  43-65;  Фроленка,  1-31,  2а,  2,  4,  8-14,  Фесенка,  37-73,  30,  
34;  Шарохіна,  4,  4а, б,  6-38,  1-61;   Хатаєвича,  29-47,  42,  42а,  48;   
Модрівська,  1а,  3,  5,  Магаз.№37,  пошта,   Херсонська,  1-59,  2-40;   
Кіровоградська,  1-6(підряд),  11-15(підряд),  17-19;   Лавроненка,  14-
46,  32а,  32б,  7-33,  7а,  29а,  29б;  Рєпіна,  25-33,  26-34;   Верхоянська,  
22-36;   Лабораторна,  1а,  9-21;   Політехнічна,  1-35,  2-36;   Лауреатів,  
21а,  22а,  18-28,  19-25;   Докучаєва,  20-24,  31-35;  Баумана,  1,  2-10;  
Зелений гай,  21-59,  32-60;  Россіні,  17а;   Пермська,  29-37;   Разіна,  
21;  Реріха,  2-22,  1-19,  23;  Гончарова,  11,  17,  14,  26,  30-34,  38;   
Фарфорова,  4-18,  38;  пров. Північний,  15-23,  16-18;   вул. Підстеп-
на,  5-23,  43,  8-30,  42;  Гріна,  9,  11,  10,  12,  18;  Горійська,  2-12,  3,  
7,  9,  11,  19,  Брянська,  77,  79;   Чудська,  22-54,  13-41,  Урицького,  
57а;   Цини,  1-29,  33-61,  10,  16-20,  28-54;  Володимирівська, 11-22; 
27; 37; 23-25,  Сільськогосподарська, 2-12; 1-9,  Комунарна, 1; 2,  По-
пова, 2-16; 1-718-36; 7а-19,  Башкирська, 3-17; 4-18,  Городищенська, 
58-138; 27-107, 39; 43; 25;  Уборевича, 1-71;  2-48,  Гаджибекова, 2-84; 
19-83,  Маяковського, 14-20; 43-51,  Калініна, 2-63; 3-29а,  Кубинська, 
52-70; 45; 51-69; 69-1; 72-106;  69а; 71-103,  Я.Купали, 59-1; 61-1; 61-2; 
63-77; 56-74; 74-1;  76-104; 60; 79а; 79-109,  Літке, 56-70; 53-63а; 63б,  
Малоархангельська, 14-24; 15-25,  Петриківська, 60,  Лугова, 87-а; 1а; 
2; 3а; 5а; 11а; 15а; 17а; 47-85, 4-30; 89-121; 72-106,  Муромська, 2-36; 
1-55,  Ст. більшовиків, 51; 54; 56; 65; 67,  Лафарга, 2-58; 1-63; 24а; 12а; 
13а; 23а,  Липецька, 1-43; 2-60; 28а; 8а; 12а; 16а; 20а; 10,  пров. Лікар-
ський, 2-34; 12; 9а; 13а; 15а; 17а;  27; 15, 17; 1; 74,  Грушевського, 22-28; 
23425; 3; 5; 7,  Магнітогорська; 22;  23;  24;  25;  27;  28;  30,  Світло-
гірська, 1-67;  84-114,  Гірничорятувальна, 13; 14,  Тольятті, 2-8; 3-11,  
Кузнечна, 2-18; 3-19,   Самарська, 1-37,  Перова, 1-56,  Пічугіна, 2-7,  
Олонецька, 1-36,  Рубльова, 19; 20; 7-22,  Курильська, 1-21,  Свірська, 
21-56,  Вербицького, 1-40,  Граве, 1-40,  Московська, 4-36,  Ханойська, 
60-82,  Севанська, 1-34,  Шконди, 96-123,  Шухова, 1-40,  Шапошнико-
ва, 1-24,  пров.Барановицький, 2-30,  Аптечна, 1-38,  Тунгуська, 1-42,  
Рафаеля, 1-7,   Хорозька, 1-21,  Лавочкіна, 1-21.

 Просимо  вибачення  за тимчасові незручності.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
Вниманию жителей г. Кривого Рога!
Согласно Закону Украины «Об охране атмосферного воздуха» и постановле-

нию КМУ от 13.03.2002 г. № 302, ООО «Ашан Украина Гипермаркет» намерено 
получить разрешение на выбросы, образующиеся при эксплуатации  хлебопе-
карного и коптильного оборудования гипермаркета «Ашан», расположенного в 
г. Кривой Рог по адресу: площадь 30-летия Победы, 1.

Основными загрязняющими веществами на предприятии являются:  азота ди-
оксид, ангидрид сернистый, углерода оксид, аммиак, сажа, этиловый спирт, лету-
чие кислоты, альдегиды, акролеин.

 Как показали замеры, превышения установленных нормативов на границе 
санитарно-защитной зоны от производственого участка по всем загрязняющим 
веществам не наблюдается.

Выбросы загрязняющих веществ соответствуют проектным показателям и тре-
бованиям природоохранного законодательства.

Администрация ООО «Ашан Украина Гипермаркет» обязуется придерживать-
ся природоохранного законодательства при эксплуатации источников выбросов 
вредных веществ.

С вопросами и пожеланиями, по намерениям ООО «Ашан Украина Гипер-
маркет» получить разрешение на выбросы, можно обращаться в управле-
ние экологии горисполкома по адресу: г. Кривой Рог, пл. Советская, 1.

№ 1668. 2-комн. квартиру со «свежим 
евроремонтом» и мебелью по ул. Бу-
денного, 13: 3/5, рядом парк, напротив 
магазина «Мир кафеля», не над доро-
гой, магазины, садик, школа, остановки 
рядом. Тел. 097-1880439, 096-4723677.

№ 1669. Холодильник «SAMSUNG-
FROST», цвет «стальной», сухая замо-
розка, 150х60х55, б/у 6 мес., состояние 
нового, на гарантии, ц. 2800 грн. Тел. 
097-7566925.

№ 1611. А/м «Волга-31029», один хо-
зяин. Тел. 096-7697610.

№ 1670. ГАЗ-31105 2007 г., седан 
серебристый, отличное состояние, ин-
жектор, бензин, 2,3 л, г/у руля, магнито-
ла СД+МР3, сигнализация, центральный 
замок, электростеклоподъемники, то-
нировка. Цена договорная. Тел. 067-
9540858.

№ 1637. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1638. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн.,  «Киев-88» 
– 300 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 
грн.,  «Руссар» – 250 грн., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 грн., 
«Карл Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. и 
др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 1623. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Матиз», 
«Москвич». Тел. 067-9819673.

№ 1531. Куплю гараж. Тел. 067-
7659992, 401-39-19.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 
097-5700958. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1671. Студентський квиток, ви-
даний Політехнічним коледжем на ім’я 
Рибака Віталія Леонідовича, вважати 
недійсним.

№ 1672. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї № 014793, видане на ім’я 
Пугачової Анастасії Вадимівни, вважати 
недійсним.

№ 1673. Атестат НР № 34072177, ви-
даний СШ № 124 від 20.06.2008 р. на ім’я 
Шевельова Віктора Вікторовича, вважа-
ти недійсним.

№ 1674. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. 142, буд. № 35 на мкрн. 
Гірницький на ім’я Зайченко Тетяни 
Миколаївни, Зайченка Володими-
ра Миколайовича, Зайченка Тара-
са Володимировича, видане згідно з 
розпо рядженням УЖКГ № С-1399 від 
18.12.2008 р., вважати недійсним.

№ 1675. Свідоцтво про право влас-
ності на гараж ТЗСТС «Автомобіліст», 
вул. Міаська, 15, бл. 2, гараж 224, на ім’я 

Корольського Володимира Вікторови-
ча вважати недійсним.

№ 1678. Договір купівлі-прода-
жу квартири серія АЕР № 687433 від 
22.03.2002 р., реєстровий № 2083 за 
адресою: пр. Гагаріна, 47-46, зареєстро-
ваний в БТІ за № 4/2ПВ 211 за № 811 від 
22.04.2002 р. на ім’я Тетеріної Наталі Єв-
генівни, вважати недійсним.

№ 1679. Реєстраційне посвідчення 
про право приватної власності житло-
вого будинку № 32 по вулиці Баумана, 
Центрально-Міського району, видане 
Криворізьким міським бюро технічної 
інвентаризації 26.01.1985 р. на ім’я Чер-
нявського Семена Лаврентійовича, вва-
жати недійсним.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1612. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1654. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША ФИРМА 
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ВЕСЬ 
СПЕКТР УСЛУГ, в КОТОРОМ НУЖДА-
ЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ 
по ГОРОДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕ-
ЛАМ! ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРО-
ДУ БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДО-
МУ КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01, Звоните, не пожалеете!

№ 1613. Ремонт и установ-
ка тепловых счетчиков, водяных, 
бойлеров, колонок, батарей, 
электросчетчиков; замена труб. Тел. 
66-05-47, 098-4842663.

№ 1614. РЕМОНТ ВОДОПРОВО-
ДА В ЧАСТНЫХ ДОМАХ. Тел. 096-
1217344.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 1608. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-3406107.

№ 1656. ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГО-
ТАВЛИВАЕТ НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, 
КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ (в 
т.ч. ОТКАТНЫЕ), ГАРАЖНЫЕ; ОГРАЖ-
ДЕНИЯ (от ЭЛИТНЫХ до СЕТЧАТЫХ); 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА; ДВЕРИ МЕ-
ТАЛЛИЧЕСКИЕ (в в.в. С ВЛАГОСТОЙ-
КИМИ НАКЛАДКАМИ); КОВКА. ИЗДЕ-
ЛИЯ из МДФ: АРКИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
ДВЕРИ ЛЮБОГО РАЗМЕРА и ЦВЕТА. 
Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.

№ 1512. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, лоджий балко-
нов пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕМОНТА! 
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО! 
Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 1558. Цифровое спутниковое ТВ. 
Без абонплаты, 650 грн., 1 год гаран-
тии. Ремонт антенн. Тел. 097-9569771.

№ 1636. ВНИМАНИЕ! НОВОГОД-
НИЕ АКЦИИ. ЛЮБОЕ СПУТНИКО-
ВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ, 
ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТА-
НОВКА. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА. Тел. 097-
3669155.

№ 1530. Сниму квартиру на 
длительный срок, желательно с мебе-
лью. Тел. 067-7659992, 401-39-19.

№ 1591. Магнипсор. Эффективное, 

не гормональное лечение от псориаза. 
Тел. 098-9307140, 406-92-89.

№ 1618. Требуется диспетчер. Тел. 
097-3052016.

№ 1642. Работа на дому. Диспетчер. 
Тел. 096-4128990.

№ 1676. Работа молодым пенсионе-
рам. Можно без опыта. Обучим, доход. 
Тел. 067-8539123.

№ 1677. Требуется сотрудник. Функ-
ции диспетчера, прием звонков. Тел. 
096-8114022.

№ 1658. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РА-
БОТА для ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ. ОБУЧЕНИЕ. Тел. 401-04-17, 050-
3213250.

№ 1659. РАБОТА МОЛОДЫМ ПЕН-
СИОНЕРАМ. ОФИС. 2500-2600 грн. 
Тел. 067-5865391.

№ 1660. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ в КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ. 2000-2500 грн. Тел. 067-
5865108.

№ 1661. ВАКАНСИЯ ДЛЯ СПЕЦИА-
ЛИСТА В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ. ДО-
ХОД. Тел. 098-2435429.

№ 1667. Энергичные пенсионеры! 
Хотите пополнить свой бюджет? Работа 
в офисе. Дружный коллектив. Тел. 067-
5693287.

№ 1680. 21 грудня 2012 року о 14.00 
в КЗ «Міський центр здоров’я», що зна-
ходиться за адресою: вул Орджонікідзе, 
2, відбудеться засідання міської галузе-
вої ради підприємців з питань охорони 
здоров’я.

Кто забыл –  
вспомните,

Кто помнит –  
помяните.

12 лет со дня 
смерти дорогого, 

родного и очень 
замечательного 

человека

СТРОКАНЬ  
Геннадия Михайловича
27.04.1941 – 17.12.2000

Рыдает сердце день и ночь,
Ведь ты ушел в святую вечность.
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность.

Сестра и вся моя семья.

Відділ освіти Центрально-Міської 
районної у місті ради, педагогічний 
колектив Криворізької загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 та 
педагогічна громадськість міста гли-
боко сумують з приводу смерті до-
брої, мудрої людини – колишнього 
директора

ЖУРАВЛЬОВОЇ 
Людмили Леонідівни

і висловлюють щирі співчуття ро-
дині.

Людмила Леонідівна назавжди за-
лишиться в серцях і пам’яті її колег, 
учнів та вдячних випускників.

Викладачі, співробітники та сту-
денти історичного факультету 
Криворізького педагогічного ін-
ституту ДВНЗ «КНУ» висловлюють 
глибоке співчуття декану історично-
го факультету Тарасову Андрію Ва-
лерійовичу з приводу тяжкої втрати 
– смерті батька

Валерія Миколайовича.

Для дотримання природоохоронного законодавства України 
ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» необхідно отримати дозволи  
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Цех з виробництва змащувальних матеріалів призначений для виробництва 
пластичних мастил для вузлів тертя автомобілів, автотракторної техніки, промис-
лового устаткування та інших механізмів.

В результаті розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря стаціонарними джерелами підприємства встановлено, що їх приземні кон-
центрації в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони 
підприємства на існуюче положення та на перспективу не перевищують гранич-
нодопустимих концентрацій.

ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» і надалі зобов’язується експлуатувати устаткування з 
дотриманням природоохоронного законодавства України.

У разі виникнення зауважень або пропозицій необхідно звертатись до  
управління екології Криворізького міськвиконкому за тел.: 74-56-41, 92-13-63.

Глибоко сумуємо з приводу смерті 

АНДРІЄВСЬКОГО  
Анатолія Леонідовича – 

людини, яка присвятила понад 
50 років свого життя прокурорській 
справі та захисту законності і прав 
громадян. 

Анатолій Леонідович пройшов 
трудовий шлях від помічника про-
курора Дзержинського району та 
міста Кривого Рогу до Військово-
го прокурора Дніпропетровського 
гарнізону, Придніпровського тран-
спортного прокурора, прокурора 
Дніпропетровської області.

Висловлюємо щире співчуття ро-
дині, поділяємо біль та скорботу не-
поправної втрати. 

Облдержадміністрація.
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1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

1 10 27 28 45 49

СПІВ-
ПАЛИ

СТАВ-
КИ 

СУМА

6 0 0.00

5 1 1000000.00

4 185 299.00

3 4329 21.00

2 38723 6.00

2:00 2 1

5:00 2 1

8:00 0 2

11:00 1 2

14:00 2 2

17:00 1 2

20:00 2 2

23:00 2 2

15.12.2012    16.12.2012

Редакційна колегія
Головний редактор    Ольга КАЛИНЮК

Члени редколегії: 
Володимир СКІДАНОВ 
(заступник головного  редактора)  
Віталій ТКАЧУК (завідувач відділу)
Тетяна ДРЄЄВА  (завідувач відділу)
Анна РОДІЧКІНА (редактор)

Засновник:
Криворізька  
міська рада
Видавець: 

редакція  Криворізької  
міської  

комунальної газети 
«Червоний гірник»

Адреса редакції: 
50027, пр. Металургів, 28.  

Довідки по редакції: 92-70-70,  
відділ реклами: 92-97-16. 

e-mail: rminer@rminer.dp.ua;  
reklama@rminer.dp.ua 

Віддруковано в комунальному під приємстві  
«Криворізька друкарня».   

За якість друку газети від по   відальність несе друкарня.  
50027, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 28. Тел. 90-63-35.

 Індекс – 61621. Обсяг 6 др. арк. Друк офсетний.
Свідоцтво про державну реєстрацію газети 

«Червоний гірник» ДП реєстр № 709 від 28 лютого 2000 р.
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ ДВІЧІ НА ТИЖДЕНЬ 

(СЕРЕДА, СУБОТА).

Чергова по номеру Тетяна ДРЄЄВА.
Час підписання до друку за графіком 17.30 Зам. 4275.

ТИРАЖ 16843 ПРИМІРНИКИ. 
ТИЖНЕВИЙ ТИРАЖ 34292 ПРИМІРНИКИ.

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точки 
зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за 
підбір та точність наведених фактів, цифр, імен.

Листування з читачами - тільки на сторінках газети. Газета виплачує гонорар 
лише за публікацію замовлених матеріалів.

За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність 
несе рекламодавець. Матеріали зі знаком   Р    друкуються на правах реклами.
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Калейдоскоп

НОМЕР РОЗІГРАШУ 1219  
ВИГРАШНІ НОМЕРИ 12.12.2012  

ДЖЕК-ПОТ 10 000 000.00

Геомагнітний  
прогноз 
по Кривому Рогу

15-16 грудня

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

4 5 26 42 47 50 

станом на 14.12.2012 р.  
(грн. за 100 од.)

g Курси валют

ДЖЕК ПОТ 
наступного  
розіграшу
9 500 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

g Погода
Хмарно

За даними Українського гідро-
метцентру, у неділю очікується 
хмарна погода, з проясненнями. 
Температура вночі до 8 градусів 
морозу, вдень до 6 градусів моро-
зу. Вітер східний, 5 м/сек. Атмос-
ферний тиск 762…765 мм рт. ст. 

Вітання!

Если у Вас потеют  
окна, сквозят и плохо  
закрываются – 

обращайтесь, мы Вам помо-
жем решить эти проблемы. 
Тел. 401-73-19, 098-3561523.

g  Реклама

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Рішення 
12.12.2012                                       м. Кривий Ріг                                               №379

Про проведення конкурсу з перевезення пасажи-
рів на міських автобусних маршрутах загального 
користування та затвердження його умов

З метою вдосконалення процесу перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування; відповідно до Зако-
ну України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження По-
рядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування», Наказу Міністерства транспорту 
та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження 
Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього ви-
користання за видами сполучень та режимами руху»; керуючись За-

коном України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 
міської ради вирішив:

1. Провести 24.01.2013 конкурс із перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування, визначених рішен-
ням виконкому міської ради від 08.04.2009 №125 «Про затвердження 
міської маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспор-
ту», зі змінами.

2. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування (додаються).

3. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міської ради (Сінкевич С.Г.) 
здійснити організаційні заходи щодо проведення конкурсу.

4. Унести зміни до рішення виконкому міської ради від 08.04.2009 
№125 «Про затвердження міської маршрутної мережі пасажирського 
автомобільного транспорту», зі змінами, а саме: замінити в п.82 в графі 
«Назва маршруту» додатка назву лікарні з «Міська лікарня №16», на 
«КЗ «Криворізька міська лікарня №16» Дніпропетровської обласної 
ради».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника місько-
го голови Гальченка А.В.

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ.
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконкому міської ради  від 12.12.2012 №379
Умови конкурсу з перевезення пасажирів  на  міських автобусних  маршрутах  загального користування

Но-
мери 
об’ -

єктів 
кон-

курсу

Номери
марш-
рутів

Назва маршрутів Кількість 
графіків 
(авто-

бусів) на 
об’єктах 
конкурсу, 

од.

Номери 
графіків 
руху на 

об’єктах 
конкурсу

Марш-
рут або 

кількість 
оборотних 

рейсів на 
день не 

менше, од.

Рекомендована 
місткість, 
пасажирів

Клас 
авто-
бусів

Режим руху

міні-
мальна

мак-
си-

маль-
на

1 3 вул. Дніпропетровське шосе – КЗ «Криворізька місь-
ка клінічна лікарня №8» Дніпропетровської обласної 
ради» (ч/з мкр. 5-й Зарічний)

4 8-11 50 22 50 І, ІІ, ІІІ Звичайний

79 вул. Комсомолу України – вул. Комсомолу України 
(кільцевий) (ч/з вул. Кремлівську, мкр. 5-й Зарічний)

1 13 22 50 І, ІІ, ІІІ Звичайний

201 пл. Визволення – ж/м Східний-3 1 25 13 22 А,В Маршрутне таксі
204 мкр. Гірницький – ст. Кривий Ріг-Головний 1 15 13 22 А,В Маршрутне таксі
208 вул. Ватутіна – Редакція газети «Червоний гірник» 1 24 13 22 А,В Маршрутне таксі
219 вул. Дніпропетровське шосе –ст. Кривий Ріг 1 7 13 22 А,В Маршрутне таксі

223 ж/м Східний-3 – Палац спорту ПАТ «Центральний ГЗК» 2 13,25 13 22 А,В Маршрутне таксі

231 Палац спорту ПАТ «Центральний ГЗК» – Ринок «Пів-
нічний»

1 11 13 22 А,В Маршрутне таксі

250 мкр. 5-й Зарічний – Коксохімзавод (ч/з вул. Спаську) 3 5,20,23 13 22 А,В Маршрутне таксі
255 мкр. Індустріальний – ст. Кривий Ріг 1 3 13 22 А,В Маршрутне таксі
265 Державний цирк – вул. Поповича 1 5 13 22 А,В Маршрутне таксі
286 пл. Визволення –ст. Кривий Ріг-Головний 4 20,28-30 13 22 А,В Маршрутне таксі
291 Рудозбагачувальна фабрика №1 – Школа-інтернат №2 3 10,12,20 13 22 А,В Маршрутне таксі
303 КЗ «Криворізька міська лікарня №16» Дніпропетров-

ської обласної ради» – Криворізький центральний ру-
доремонтний завод

2 10 13 22 А,В Маршрутне таксі

307 мкр. Ювілейний –ст. Кривий Ріг-Головний 1 29 13 50 А,В І, ІІ, 
ІІІ

Звичайний

312 мкр. Сонячний – СЗШ №123 (ч/з вул. Баумана) 1 27 13 22 А,В Маршрутне таксі
315 мкр. Сонячний – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 2 11,12 22 50 І, ІІ, ІІІ Звичайний
323 Автовокзал – вул. Сурикова 2 19,21 13 22 А,В Маршрутне таксі

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах  
загального користування 

Загальні положення
Згідно з Законами України «Про місце-

ве самоврядування», «Про автомобільний 
транспорт», керуючись Постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному марш-
руті загального користування», рішеннями 
виконкому міської ради від 08.04.2009 №125 
«Про затвердження міської маршрутної мере-
жі пасажирського автомобільного транспорту», 
від 12.12.2012 №379 «Про проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування та затвер-
дження його умов», організатор перевезень 
оголошує конкурс з перевезення пасажирів 
на міських автобусних маршрутах загального 
користування.

Організатором конкурсу є виконавчий комі-
тет Криворізької міської ради.

Організатором проведення конкурсу є відділ 
транспорту і зв’язку виконкому міської ради.

Плата за участь у конкурсі відсутня.
Порядковий номер, основні характеристики 

кожного об’єкта конкурсу та його умови згідно 
з додатком до рішення виконкому міської ради 
від 12.12.2012 №379.

Конкурс є відкритим для всіх претендентів 
та відбувається у порядку, встановленому 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
03.12.2008 №1081.

Порядок одержання необхідної інфор-
мації про об’єкт конкурсу

Ознайомитись з характеристикою кожного 
об’єкта конкурсу також можна на веб-сайті ви-
конкому Криворізької міської ради в мережі Ін-
тернет (kryvyirih.dp.ua) або у організатора про-
ведення конкурсу (м. Кривий Ріг, пл.Радянська, 
1, к. 155).

Найменування організації, режим її 
роботи та адреса, за якою подаються до-
кументи для участі у конкурсі, та кінцевий 
строк їх прийняття

Для участі у конкурсі перевізник-претен-
дент подає організатору проведення конкурсу 
(м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, к. 155) окремо 
на кожний об’єкт конкурсу відповідну заяву за 
формою і такі документи:

– виписку або витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців;

– нотаріально завірену копію ліцензії на 
право надання послуг з перевезень пасажирів;

– перелік транспортних засобів, які про-
понуються до використання на автобусному 
маршруті, із зазначенням марки, моделі, па-
сажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/
без місця водія»), VIN-коду транспортного засо-
бу, державного номерного знака, року випуску 
транспортного засобу;

– претендент зобов’язаний надати тран-
спортні засоби, запропоновані на участь у кон-
курсі, на огляд, у термін, визначений в оголо-
шенні про проведення конкурсу;

– копії ліцензійних карток на кожний авто-
бус, який пропонується до використання на 
автобусному маршруті;

– копії свідоцтв про реєстрацію транспорт-
них засобів або тимчасових реєстраційних 
талонів автобусів, що пропонуються до вико-
ристання на маршруті;

– копію документа, що підтверджує прове-
дення процедури санації (за умови проведення 
санації);

– перелік транспортних засобів, пристосо-
ваних для перевезення осіб з обмеженими фі-
зичними можливостями, які пропонуються для 
роботи на автобусному маршруті, або письмова 
інформація про їх відсутність;

– анкету перевізника-претендента;
– копія штатного розпису, податкового роз-

рахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь платників податку, і сум утриманого 
з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні 
два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеро-

вуються, прошиваються, підписуються уповно-
важеною особою перевізника-претендента та 
скріплюються печаткою з позначенням кіль-
кості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються 
перевізником-претендентом у двох закритих 
конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «N 1», містить 
документи для участі в конкурсі.

Конверт (пакет) з позначкою «N 2», містить до-
кументи з інформацією про те, на який об’єкт кон-
курсу подає документи перевізник-претендент.

Документи на конкурс реєструються у жур-
налі поданих документів. Подані несвоєчасно 
або не в повному обсязі документи не реєстру-
ються і повертаються перевізнику-претенденту 
із зазначенням причин.

Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети 
перевізника-претендента можна отримати за 
адресою: м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, к. 155.

Телефони для довідок: 74-24-41, 74-70-49.
Документи подаються організатору про-

ведення конкурсу щоденно з 9.00 до 17.00, 
крім святкових та вихідних днів, за адресою: 
м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, к. 155.

Кінцевий строк прийняття документів 
– 10.01.2013.

Документи, які надійшли до організатора 
проведення конкурсу після встановленого 
строку, не розглядаються.

Місце, дата та час проведення огляду 
рухомого складу, запропонованого для 
участі у конкурсі

Огляд рухомого складу, запропонованого 
для участі у конкурсі, відбудеться 18.01.2013 о 
14.00 за адресою: вул. Аляб’єва, 1, на території 
КП «Криворіжавтотранс».

Місце, дата та час початку проведення 
засідання конкурсного комітету

Початок проведення конкурсу 24 січня 
2013 року о 16.00 за адресою: пл.Радянська, 1, 
каб.444, початок реєстрації перевізників-пре-
тендентів о 15.45, каб.151.

g Оголошення

g Офіційно

Відділ транспорту і зв’язку виконкому міськради.

Примітка:
– регулярність руху авто-

бусів на об’єктах конкурсу: 
щоденно; 

– інтервал руху автобусів 
на об’єктах конкурсу:

• у режимі руху маршрут-
ного таксі – згідно з інтер-
валом руху, затвердженим у 
паспорті маршруту;

• у звичайному режимі руху 
– згідно з розкладом руху, за-
твердженим у паспорті марш-
руту; 

– на об’єкті конкурсу, який 
включає міські автобусні 
маршрути загального корис-
тування, установлена вимога 
щодо забезпечення роботи не 
менш як одного транспортного 
засобу, пристосованого для пе-
ревезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями; 

– технічні та екологічні 
показники автобусів, що про-
понуються для використання 
на об’єктах конкурсу, мають 
відповідати вимогам чинного 
законодавства України;

– диспетчерський контроль 
та управління перевезеннями 
забезпечуються на договірних 
умовах із суб’єктом господа-
рювання, залученим організа-
тором для виконання функцій 
з організації та управління 
рухом автобусів і підготовки 
інформації про роботу переві-
зників. 

Поздравляем

Машошину  
Надежду  

Григорьевну!
Желаем здоровья  

на долгие годы
И чтоб  
стороной  
обходили 
невзгоды,
Чтоб радость 
и счастье не 

знали разлуки,
Чтоб душу согрели муж,  

дети и внуки.
Семья.

Жители ОСМД  
ЖСК «Жовтень»  

по ул. Кропивницкого, 67 
выражают искреннюю  

признательность  
за проведение  

асфальтирования  
на придомовой  

территории, проведенного 
городом в рамках  
государственной 

программы.  
Благодарим исполнителей  
за высокое качество работ  

и поздравляем  
с наступающим  
Новым годом и  

Рождеством Христовым!
Правление  

ОСМД ЖСК «Жовтень».

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,118 1045,2446

УкрСиббанк
808,00 25,80 1049,00
813,50 26,70 1074,00

ПриватБанк
809,00 26,00 1045,00
814,50 27,00 1075,00

Промінвест-
банк

808,90 26,00 1051,00
814,90 26,80 1076,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 25,80 1045,00
814,00 26,80 1085,00

Форум
807,00 26,10 1044,00
812,00 27,30 1069,00

Південком-
банк

809,00 25,50 1040,00
812,00 26,30 1065,00

Укрексім-
банк

809,00 26,00 1050,00
811,00 26,60 1067,00
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