


Апостолівська міська рада 
VII скликання

Проведено 15 

пленарних засідань 

195 земельних питань

Прийнято

384 рішення

34 34 34 34 депутатидепутатидепутатидепутати



«Програма відшкодування 
депутатам міської ради 

витрат на відрядження для 
участі в пленарних 

засіданнях та засіданнях 
постійних комісій міської 
ради на 2018-2020 роки» 

профінансовано 7,0 тис. грн.



Виконавчий комітет 
Апостолівської міської ради

33333333 члени виконкомучлени виконкомучлени виконкомучлени виконкому

Прийнято 157 рішень

Проведено 16 засідань



надходжень 

усього

220 592,9

загального фонду  

205 010,7

спеціального фонду 

(без урахування 

трансфертів) 

15 582,2

Дохідна частина бюджету Дохідна частина бюджету Дохідна частина бюджету Дохідна частина бюджету 
громади за 2019 рікгромади за 2019 рікгромади за 2019 рікгромади за 2019 рік, , , , тис. тис. тис. тис. ггггрнрнрнрн....



35%

35%

1%

11%

5%

9%
3%

1%

Податки на доходи, податки на 

прибуток  - 51 371,3

У т.ч. податок та збір на доходи 

фізичних осіб - 51369,8 

Податок на нерухоме майно-

1940,5

Єдиний податок - 15 857,3

у  т.ч. єдиний податок із фізичних 

осіб - 7 202

Плата за землю - 12 569,3 тис. 

грн.

Акцизний податок - 4 859 тис. 

грн.

Інші доходи - 1 722,6

Власні доходи

88 320 тис. грн.



Бюджетні установи

56

установ

Виконавчий комітет 

міської ради
10 загальноосвітніх 

навчальних закладів

3 НВК

1 вечірня школа

3 заклади соціальної

сфери

1 інклюзивно-

ресурсний центр 

"Шанс"

1 заклад 

позашкільної освіти

27 закладів культури

9 ДНЗ



Отримувачі бюджетних коштівОтримувачі бюджетних коштівОтримувачі бюджетних коштівОтримувачі бюджетних коштів

КНП «Апостолівський

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

КП «Апостолове-

водоканал» 

КП «Добробут» 
Міська організація 

ветеранів України

ГО «Апостолівська міська 

спілка воїнів АТО 

«Нескорені» 



загального фонду 

187 800, 1

спеціального фонду 

29 022,8 

у т.ч.:

216 822,9

Видаткова частина загального Видаткова частина загального Видаткова частина загального Видаткова частина загального 
фонду фонду фонду фонду бюджету бюджету бюджету бюджету , тис. , тис. , тис. , тис. ггггрн.рн.рн.рн.



Питома вага соціально Питома вага соціально Питома вага соціально Питома вага соціально 
захищених витрат захищених витрат захищених витрат захищених витрат 

• заробітна плата з нарахуваннями, медикаменти, 
продукти харчування, енергоносії та комунальні 

послуги, інші виплати населенню (72,1% ) –

135 423,5 тис. грн. 



Видатки загального фонду, Видатки загального фонду, Видатки загального фонду, Видатки загального фонду, тис. грн.:

187 187 187 187 800,1 800,1 800,1 800,1 

• Соціально-культурна сфера – 168 009

у т.ч.  кошти депутатів із обласного бюджету : 

�Доценко Л.С. – 410

�Забари В.В.   – 350

• Виконавчий комітет  міської ради – 16 950,6

• Житлово-комунальна сфера та благоустрій  – 1 171,6

• Фінансова підтримка комунальних підприємств ЖКГ   
– 1 158,4

• Субвенції із місцевого до районного та обласного 
бюджетів - 466

• Інші видатки – 44,5



Видатки міського бюджету на 
соціально-культурну сферу 

168 009 тис. грн.

58,6%

25,3%

5,2%

10,9%

Освіта - 98465 тис. грн.

Охорона здоров’я -

42444 тис. грн.

Культура - 8803,1тис. грн.

Соціальний захист -

18297,1 тис. грн.



Заклади освіти

18,5%

75,8%

2,0%

3,1%
0,1%
0,6%

ДНЗ - 18 240,4 тис. грн.

Загальні навчальні 

заклади - 74 648,3 тис. грн.

Позашкільні заклади 

освіти - 1 920,6 тис. грн.

Інші заклади -

3 014,4 тис. грн.

Інші програми та заходи -

95,6 тис. грн.

інклюзивно-ресурсний 

центр - 545,5 тис. грн.

Загальний 

фонд

98 464,8
тис. грн.



Заклади охорони 
здоров’я

11,5%

83,8%

4,3%

0,4%
КНП "Апостолівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги"- 4 871,8

КЗ "Апостолівська ЦРЛ "ДОР"-

35 556тис. грн.

Лікування хворих на цукровий і 

нецукровий діабет- 1 841,4 тис. 

грн.

Відшкодування вартості 

лікарських засобів -174,8 тис. 

грн.

42 444
тис. грн.



Заклади культури

21,0%

46,4%

23,1%

0,5%
5,6%

3,5%

Бібліотеки- 1 789,9тис. грн.

Будинки культури і клуби - 3 

960,1 тис. грн.

КНЗ "Апостолівська школа 

мистецтв" -2 234,5 тис. грн.

Музей -41,4 тис. грн.

Інші культурно-освітні 

заходи- 482 тис. грн.

інші видатки- 295,2

8 803,1
тис. грн.



Соціальний захист

39,2%

45,9%

6,3%

1,3%
1,6%

1,3%
1,6%

2,8%

КЗ «Апостолівський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соц. 

послуг) -7 167,4тис. грн.

КЗ «Апостолівський центр соціально-

психологічної реабілітаціїї дітей «Надія»- 8 389,8 

тис. грн.

КЗ «Апостолівський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді» - 1 155,6 тис. грн.

Міська організація ветеранів України- 245,7 тис. 

грн.

ГО «Апостолівська міська спілка воїнів АТО 

«Нескорені» -297,7тис. грн.

Громадські роботи- 232,2 тис. грн.

Матеріальна допомога- 298,7тис. грн.

Оздоровлення дітей- 510 тис. грн.

18 297,1
тис. грн.



ОпрацьованоОпрацьованоОпрацьованоОпрацьовано

7531753175317531
документдокументдокументдокумент

Вхідна 

кореспонденція

4058

Вихідна 

кореспонденція 

3473

телефонограми

248

Заяви, 

звернення, 

скарги

1479

Запити на 

інформацію

45

Із них 

поштових 

відправлень

1 041

Документообіг

?

Розпоряджень 

із основної 

діяльності 

220



45
запитів на інформацію

2

від депутата міської

ради

8 від громадських  

організацій, активістів 

та журналістів

2

від адвокатів

3

від старост громади

16

від Назаренка С.О. 

Запити на інформацію



ВідеозаписиВідеозаписиВідеозаписиВідеозаписи засіданьзасіданьзасіданьзасідань постійнихпостійнихпостійнихпостійних
комісійкомісійкомісійкомісій та та та та пленарних засідань пленарних засідань пленарних засідань пленарних засідань 
оприлюднюються на:оприлюднюються на:оприлюднюються на:оприлюднюються на:
---- YoutubeYoutubeYoutubeYoutube
---- офіційному офіційному офіційному офіційному сайті міської ради сайті міської ради сайті міської ради сайті міської ради 
(розділ відео) (розділ відео) (розділ відео) (розділ відео) 
---- сторінці сторінці сторінці сторінці міської ради у міської ради у міської ради у міської ради у FaFaFaFaссссebookebookebookebook
---- ведеться сторінка ведеться сторінка ведеться сторінка ведеться сторінка в в в в InstagramInstagramInstagramInstagram

Відділ загальної, 

організаційної, 

кадрової роботи, 

інформаційних 

технологій та 

комунікацій з 

громадськістю

Відділ загальної, 

організаційної, 

кадрової роботи, 

інформаційних 

технологій та 

комунікацій з 

громадськістю



1171

запитів соціально-правового характеру 

виконано, надано копій та витягів із документів

79

зустрічних перевірок із 

представниками пенсійного фонду 

285

справ упорядковано 

Сектор Сектор Сектор Сектор архівної роботи архівної роботи архівної роботи архівної роботи 



Юридичний відділ

Участь у 77 судових 

засіданнях

Рішення судів  про 

стягнення матеріальних 

збитків на 

215,5 тис. грн. Підготовлено 98 
відповідей громадянам на 

звернення, листів 

юридичним особам, 

органам державної влади

Зареєстровано 649
господарських договорів

Заявлено 11 цивільних 

позовів
Подано 11 позовних заяв, 

у т.ч. про відшкодування 

839 тис. грн. 
матеріальної шкоди

Правовий аналіз проектів 

розпоряджень міського 

голови, рішень виконкому 

та міської ради



НаданоНаданоНаданоНадано

14 39714 39714 39714 397
адмінпослугадмінпослугадмінпослугадмінпослуг

Послуги

МРЕВ   158

Біометричні

паспорти 1870

Послуги

Апостолівської

міської ради 871

Реєстрація місця 

проживання

2474

Довідки про 

склад сім’ї

4708

Реєстрація 

нерухомого 

майна 260

Реєстрація

юридичних осіб та

підприємців   461

Послуги          

Держгеокадастру

1588

ЦНАП
Надає 185 адміністративних послуг,

зараховано до місцевого бюджету майже  691  тис. грн.

185



ЦНАПЦНАПЦНАПЦНАП

комп’ютерне 
обладнання та 
програмне 
забезпечення

для реєстрації 
автомобільного 
транспорту та обміну 
посвідчення водія 
(«інфраструктурна 
субвенція») –

214,0 тис. грн.

GIZ: 

портативний 
робочий комплекс 
«Мобільний офіс» 

51,0 тис. грн. 



Відділ державної реєстрації

Прийнято та 

оброблено 

2531 заяву

1077 - про 

реєстрацію місця 

проживання

1454 – про зняття

Видано довідок за 

запитом громадян

2495

За послуги до бюджету зараховано

18,8 тис. грн. 



Відділ державної реєстрації

Прийнято

1482 заяви
Про державну 

реєстрацію 

інших речових 

прав

866

Про надання 

інформації з 

Державного 

реєстру прав

10

Про 

припинення 

обтяження 

на нерухоме 

майно

10

Про внесення 

змін до 

Державного 

реєстру прав

27

Про державну 

реєстрацію 

права власності 

на нерухоме 

майно

569

Зараховано до бюджету

200, 7 тис. грн.



Надано 180
послуг

Отримано

65,1 тис. грн.

Зареєстровано 

173 дозвільних 

документи

Надійшло

20,1 тис. грн.

на розвиток 

інфраструктури 

населених пунктів 

від забудовників

Проведено 

12 перевірок 

містобудівної 

діяльності

Від сплати 

штрафних санкцій

17,9 тис. грн.

Відділ містобудування та 
архітектури

Рішенням міської ради від 09.10.2018 № 1649 затверджено 

Генеральний план та план зонування м. Апостолового



За рахунок 

субвенції на 

розвиток 

інфраструктури  

виконано 17 

проектів на 

4 978,1

тис. грн.: 

Капітальний ремонт 

центральної площі 

міста

2 500

Будівництво мереж 

вуличного 

освітлення громади, 

14 проектів  

2 191,8

Капремонт санвузла 

КЗК «Апостолівський

МБК «Сучасник» 

279,4

Коригування   

проекту 

6,9

Відділ капітального 
будівництва та інвестицій

• співпрацюючи з 
Програмою ДОБРЕ, 

реалізовано 5 об’єктів 

будівництва вуличного 
освітлення –

1 752,7 тис. грн.



Відділ 
комунальної власності та 

земельних ресурсів

співпраця з Програмою 
DOBRE:

Програма з 
підвищення 
ефективності  
управління 
активами громади
на 2020-2022 роки

Прийнято до комунальної 
власності землі 
сільськогосподарського 
призначення  площею 

8 766,9 га



Відділ комунальної власності 
та земельних ресурсів

Укладено 6 договорів 

оренди нежитлових 

приміщень

Затверджено 

документацію із 

землеустрою та 

передано в оренду 14
земельних ділянок

Кошти за оренду 

комунального майна

175 тис. грн.

Оформлено комунальну 

власність на  223 
земельні ділянки 

сільськогосподарського 

призначення

Надійшло до бюджету 

від оренди земельних 

ділянок

4 200 тис. грн.

Розглянуто 904 
звернення громадян, 

з них 42 заяви учасників 

АТО

Надано за запитами  

225 довідок

Дотації за утримання

молодняка великої

рогатої худоби: 473

заяви – 581,2 тис. грн.



Відділ комунальної 
власності та 

земельних ресурсів

• за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 

USAID у рамках реалізації проекту «Підтримка 

аграрного і сільського розвитку»

•брали участь у розробці «Програми місцевого 

системного розвитку», 

•що допоможе в організації та здійсненні управління 

земельними ресурсами в межах території ОТГ

за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 

USAID у рамках реалізації проекту «Підтримка 

аграрного і сільського розвитку»

брали участь у розробці «Програми місцевого 

системного розвитку»

що допоможе в організації та здійсненні управління 

земельними ресурсами в межах території ОТГ



Відділ житловоВідділ житловоВідділ житловоВідділ житлово----комунального комунального комунального комунального 
господарства, господарства, господарства, господарства, транспорту транспорту транспорту транспорту та благоустрою та благоустрою та благоустрою та благоустрою 

Проведено:

64

зустрічі з 

мешканцями 

багатоквартирних 

будинків

4

зустрічі з жителями 

щодо заміни 

вуличних 

водомереж

11 проектів на розгляд міської ради та 13 – виконкому

Підготовлено: 

Розглянуто

173
скарги жителів 

Надано

137
інформацій до державних органів



Відділ житловоВідділ житловоВідділ житловоВідділ житлово----комунального комунального комунального комунального 
господарства, транспорту та господарства, транспорту та господарства, транспорту та господарства, транспорту та 

благоустрою благоустрою благоустрою благоустрою 

Здійснювався контроль за відпрацюван-
ням адміністративних стягнень у вигляді 
суспільно корисних робіт, кримінального 
покарання у виді громадських робіт за 
направленням Апостолівського районного 
відділу філії державної установи «Центр 

пробації» 13 мешканцями громади



14,5%

5,8%

4,6%

3,9%
1,4%
5,2%

10,3%

21,7%

32,6%

70%

оплата за електроенергію - 150 

придбано рідкий хлор у балонах – 60

придбано  6 шин – 48

придбано фільтруючий матеріал 

(пісок) – 40 

придбано коагулянт для очищення 

води-15

КП «Зеленодольський міський 

водоканал» (питна вода) - 53,9 

ПП  «Кривбаспромводопостачання» 

(питна вода) - 106,254 

ПП «Кривбаспромводопостачання» 

(технічна вода) - 224,391

електроенергія - 338

Програма фінансової підтримкиПрограма фінансової підтримкиПрограма фінансової підтримкиПрограма фінансової підтримки
КП КП КП КП «Апостоловеводоканал» «Апостоловеводоканал» «Апостоловеводоканал» «Апостоловеводоканал» на 2018на 2018на 2018на 2018----
2019 роки2019 роки2019 роки2019 роки

1 035,5
тис. грн.

відшкодування різниці в тарифах



Програма фінансової підтримкиПрограма фінансової підтримкиПрограма фінансової підтримкиПрограма фінансової підтримки
КП «Добробут» КП «Добробут» КП «Добробут» КП «Добробут» на на на на 2019201920192019----2020 2020 2020 2020 рокирокирокироки

70,0

фінансова підтримка

52,9

різниця у тарифах (питна 

вода) за червень-липень 

2019 року ДП 

«Кривбаспром-

водопостачання»

122,9
тис. грн. 



Місцева програма розвитку житловоМісцева програма розвитку житловоМісцева програма розвитку житловоМісцева програма розвитку житлово----
комунального господарства комунального господарства комунального господарства комунального господарства 

Апостолівської міської ради на 2019р.Апостолівської міської ради на 2019р.Апостолівської міської ради на 2019р.Апостолівської міської ради на 2019р.

1 171,6

тис. грн., у т.ч.: 

259,1 тис. грн. - оплата 

електроенергії вуличного

освітлення

111,5 тис. грн. - встановлення 4 

дитячих майданчиків (проект 

ДОБРЕ) 

107,9 тис. грн. - благоустрій, 

санітарне оброблення та 

видалення ТПВ 

77 тис. грн. - зимове утримання

доріг (очищення від снігу і 

підсипка)

71,4 тис. грн. - технічне

обслуговування та поточний

ремонт вуличного освітлення
68 тис. грн. - оплата за послуги

прокату вантажних

транспортних засобів

(автовишка)

56 тис. грн. - інвентар, дорожні

знаки, електролічильники

35 тис. грн. - визначення

технічного стану водонапірних

башт у м. Апостоловому та                

с-щі Жовтому

35 тис. грн. - прочистка 

каналізаційних труб 

24,8 тис. грн. - озеленення та 

утримання зелених насаджень

3,4 тис. грн. - послуги з 

приєднання до електромереж

322,5 тис. грн. - вивезення сміття



Програма по екології та охороні 

навколишнього середовища 

Апостолівської міської ради

на 2019 р.

10,2 тис. грн. на впорядкування 

полігону твердих побутових відходів у 

м. Апостоловому



Відділ соціальної Відділ соціальної Відділ соціальної Відділ соціальної 
політикиполітикиполітикиполітики

подано заявку та за сприяння 

Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку 

(МББР) у рамках проекту

«Модернізація системи 

соціальної підтримки 

населення України» отримано 

комп’ютерну техніку з 

програмним забезпеченням на 

248,8 тис. грн. для кращого 

доступу жителів до соціальних 

послуг 



Програма соціального захисту Програма соціального захисту Програма соціального захисту Програма соціального захисту 
населення Апостолівської міської населення Апостолівської міської населення Апостолівської міської населення Апостолівської міської 

ради на 2019 рік ради на 2019 рік ради на 2019 рік ради на 2019 рік 

• прийнято 185 заяв для надання матеріальної допомоги

•проведено 6 засідань комісії 

•надано допомогу 200 особам 

•на суму 282,5 тис. грн.



Відділ соціальної 
політики

Прийнято

1073
декларацій та заяв 

щодо призначення 

субсидій

185

заяв щодо надання 

матеріальної допомоги

Здійснено 161 

прийом у 

старостинських 

округах 

Проведено 5 
засідань опікунської 

ради, розглянуто 

41 питання

Здійснено 42 
виїзди у сім’ї, які 

опинилися у 

складних життєвих 

обставинах



ВідділВідділВідділВідділ соціальної політикисоціальної політикисоціальної політикисоціальної політики

складено 889 актів обстеження матеріально-

побутових умов проживання сімей для 

призначення державної соціальної допомоги 

видано 1412 повідомлень про призначення

субсидій

6 засідань комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 

субвенції для придбання соціального житла 

визначено 2 кандидатури на отримання грошової 

компенсації на придбання житла



245,7

тис. грн.

у т.ч. кошти субвенцій із 

обласного бюджету на 

виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради у 

2019 році депутата               

Доценко Л.С. – 82,6 тис. грн.

Програма Програма Програма Програма фінансової підтримки фінансової підтримки фінансової підтримки фінансової підтримки 
Апостолівської міської організації ветеранів Апостолівської міської організації ветеранів Апостолівської міської організації ветеранів Апостолівської міської організації ветеранів 

України на 2019 рік України на 2019 рік України на 2019 рік України на 2019 рік 



ПрограмаПрограмаПрограмаПрограма
фінансової фінансової фінансової фінансової підтримки підтримки підтримки підтримки 

громадської організації громадської організації громадської організації громадської організації 
«Апостолівська міська «Апостолівська міська «Апостолівська міська «Апостолівська міська 

спілка воїнів АТО спілка воїнів АТО спілка воїнів АТО спілка воїнів АТО 
«Нескорені» на 2019 рік «Нескорені» на 2019 рік «Нескорені» на 2019 рік «Нескорені» на 2019 рік 

297,7 тис. грн.



Програма зайнятості Програма зайнятості Програма зайнятості Програма зайнятості 
населення Апостолівської населення Апостолівської населення Апостолівської населення Апостолівської 

міської ради (об’єднаної міської ради (об’єднаної міської ради (об’єднаної міської ради (об’єднаної 
територіальної громади)територіальної громади)територіальної громади)територіальної громади)

на на на на 2018201820182018----2020 2020 2020 2020 рікрікрікрік

232,2 тис. грн. 



КЗ «Апостолівський 
територіальний центр 

соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)

Комунальний заклад профінансовано

на суму 7 167,4 тис. грн.

Зеленодольська

міська рада

1 764,3
тис. грн.

Нивотрудівська

сільська рада

550 тис. грн.

Апостолівська 

міська рада

4 853,1 тис. грн.



КЗ «Апостолівський центр 
соціально-психологічної 
реабілітації дітей «Надія»

Комунальний 

заклад 

профінансовано

на суму

8 450,6
тис. грн.

П’ятихатський

район

1 905,3
тис. грн.

Нивотрудівська  

ОТГ

280,7
тис. грн.

Зеленодольська

ОТГ

442,3
тис. грн. 

Апостолівська 

ОТГ

466,2
тис. грн.

Грушівська  

ОТГ

5 тис. грн.

м. Кривий Ріг

41,3
тис. грн.

Аулівська

ОТГ

406,2  тис. грн.

Верхньо-

дніпровський

район

58,4 тис. грн.

м. Вільногірськ

445,2
тис. грн.



Комунальний заклад «Апостолівський Комунальний заклад «Апостолівський Комунальний заклад «Апостолівський Комунальний заклад «Апостолівський 
центр соціальноцентр соціальноцентр соціальноцентр соціально----психологічної психологічної психологічної психологічної 

реабілітації дітей «Надія»реабілітації дітей «Надія»реабілітації дітей «Надія»реабілітації дітей «Надія»

Благодійна допомога

6 059,2
тис. грн. від :

135,2 - Біржі 

благодійності 

«ДоброДій» м. Дніпро

32,2 - групи «Допомога 

покинутим дітям»

31,2 - жителів м. Дніпро 

15,6 - жителів нашого 

міста 

12,5 - служби у справах 

дітей Дніпропетровської 

ОДА 
11,3 – Південного 

гірничозбагачувального 

комбінату

10,7 -

Дніпропетровського 

апеляційного суду 

8,8 - групи «Подаруй 

посмішку дітям-

сиротам» (м. Кривий 

Ріг) 

8,1 - Молодіжного 

Християнського 

об’єднання «Альфа і 

Омега» м. Дніпро

7,7 - Церковної общини 

м. Кривий Ріг 

5,2 - відділення ПУМБ у 

м. Кривий Ріг

5 780,7 - німецького 

Товариства 

міжнародного 

Співробітництва (GIZ) 



КЗ «Апостолівський центр 
соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

Надання соціальних 

послуг сім’ям, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах

Організація соціальної 

роботи з учасниками АТО, 

їх сім’ями, внутрішньо 

переміщеними особами

Заклад профінансовано на суму

1 155,6 тис. грн.

Апостолівська міська рада

636,3 тис. грн.

Зеленодольська міська рада

519,3 тис. грн.



Соціально-транспортною службою для 
перевезення дітей та осіб із інвалідністю, інших 
маломобільних груп населення надано:

27 послуг 14 особам з інвалідністю



Місцева програма захисту населення і Місцева програма захисту населення і Місцева програма захисту населення і Місцева програма захисту населення і 
території від надзвичайних ситуацій території від надзвичайних ситуацій території від надзвичайних ситуацій території від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, техногенного та природного характеру, техногенного та природного характеру, техногенного та природного характеру, 
забезпечення  пожежної безпеки на забезпечення  пожежної безпеки на забезпечення  пожежної безпеки на забезпечення  пожежної безпеки на 

2017201720172017----2020 роки на території 2020 роки на території 2020 роки на території 2020 роки на території 
Апостолівської міської Апостолівської міської Апостолівської міської Апостолівської міської радирадирадиради

за рахунок субвенції з обласного бюджету на 
виконання доручень виборців депутатом 

обласної ради Доценко  Л.С. - 10 тис. грн. 



Відділ надзвичайних ситуацій, громадської 
безпеки, оборони, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами

Проведено

5
засідань

місцевої комісії 

з питань ТЕБ та НС

8
комплексних 

об’єктових тренувань

(268 осіб)

Навчання з питань 

цивільного захисту 

16 посадовими 

особами 

Організовано роботу

4 комунальних пунктів цивільного 

захисту

Проведено

з відділом освіти

Тиждень 

безпеки 

дитини

Дні 

цивільного 

захисту

27 осіб призвано на строкову службу

Поставлено на облік 107 призовників та військовозобов’язаних



КНП «Апостолівський КНП «Апостолівський КНП «Апостолівський КНП «Апостолівський центр центр центр центр первинної медикопервинної медикопервинної медикопервинної медико----
санітарної допомоги Апостолівської міської санітарної допомоги Апостолівської міської санітарної допомоги Апостолівської міської санітарної допомоги Апостолівської міської радирадирадиради» » » » 

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 
Апостолівській міській раді та підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Апостолівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Апостолівської міської ради

Придбано:

• обладнання та інвентар - 309,5 

• предмети, матеріали, будматеріали – 80,8

• бензин, дизпаливо, масло  – 205,8

• запчастини, шини -92,1

• комп’ютерна техніка  - 39,1

• канцтовари та друкована продукція – 68,7

• ліктьові дозатори - 7

• медикаменти та перев’язувальні матеріали -
660,2

• медикаменти по безкоштовних рецептах –
643,6

• придбання молочних сумішей для 
харчування ВІЛ-інфікованих дітей – 39,3

• безкоштовні ліки по безкоштовних рецептах 
–353,6 

• передплата періодичних видань – 14,6 

• оплата комунальних послуг із водопостачання, 
електроенергії, природного газу – 1 371,3

• оплата інших послуг (поточні ремонти кабінетів 
амбулаторії та приймальні; підвіз води, вивіз нечистот та 
сміття, повірка лічильників, ремонти кардіографів, 
послуги хостингу, послуги з електротехнічних вимірювань 
електроустаткування, страхування авто, супровід 
програмного забезпечення, заправка картриджів, 
виготовлення ЕЦП, послуги з технічного огляду та 
випробувань ДВК, технічного обслуговування котлів, 
страхування автомобілів та інші.) - 1 300,8 

• оплата відряджень (курси підвищення кваліфікації) – 16 

• виплата відшкодувань пільгових пенсій та допомоги- 15,9 

• інші поточні видатки - 0,4 (оплата податків);

• оплата навчань із правил безпечної експлуатації 
електроустановок - 6,840

4871,8
тис. грн. 



Відділ освітиВідділ освітиВідділ освітиВідділ освіти

Нова українська школа (тис. грн.)

996,1 у т.ч. із міського бюджету -101:

933,9 

(101 – із міського 

бюджету)

шкільні меблі, дидактичний матеріал 

та комп’ютерне обладнання для 310

першокласників громади

62,2 

для підвищення 

кваліфікації всіх 

педагогічних працівників, 

які працюють із 

першокласниками



25
дітей із особливими потребами

ІнклюзивноІнклюзивноІнклюзивноІнклюзивно----ресурсний ресурсний ресурсний ресурсний центр центр центр центр 
«Шанс«Шанс«Шанс«Шанс»»»»

62,4 тис. грн. 
дидактичний матеріал, 

спеціальні засоби корекції 

психофізичного розвитку для 

інклюзивних класів шкіл 

громади

452 тис. грн.

(субвенція з державного 

бюджету)  - мультимедійний 

проектор, магнітно-маркерна 

дошка-екран, ноутбук для 

вчителя, принтер-сканер, 

комплект дидактичного матеріалу 

на магнітній основі, настільні 

розвивальні ігри та конструктори, 

по три антисколіозні парти зі 

стільцями на кожен клас та по три 

крісла-груші



Опорний навчальний заклад Опорний навчальний заклад Опорний навчальний заклад Опорний навчальний заклад 
«Апостолівська ЗШ І«Апостолівська ЗШ І«Апостолівська ЗШ І«Апостолівська ЗШ І----ІІІ ступенів ІІІ ступенів ІІІ ступенів ІІІ ступенів №№№№1111»»»»

субвенція з державного бюджету 

4 млн. 415 тис. грн.:

обладнання для кабінетів 

природничо-математичного 

циклу

меблі

мультимедійне обладнання 

35 персональних ноутбуків 

співфінансування з місцевого 

бюджету 

444 тис. грн.:

• тканинні ролети для класних кімнат

• буккросинги для кожного поверху

• телевізори 

• столи для шахів 

• роутери 

• меблі для вчительської кімнати та 

рекреацій

• кабінетні таблички

• посуд для кабінету праці 

• кухонне приладдя для харчоблоку 

• відеоспостереження



• капітальний ремонт

вбиральні на

першому поверсі 

239,7 тис. грн.

з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури громади

«Апостолівська 
загальноосвітня школа №4» 

97,8 тис. грн.

з місцевого 

бюджету 

• капітальний 

ремонт частини 

покрівлі 



Апостолівська Апостолівська Апостолівська Апостолівська ЗШ №4ЗШ №4ЗШ №4ЗШ №4

189,2 тис. грн.

відремонтовано та оснащено їдальню 

(за кошти місцевого бюджету):

• замінено вікна

• двері

• столи та лавки

• кахель на стінах

• систему опалення та водопостачання, 

електропроводку

Придбано:

електронагрівач

мийки 
холодильник 



Субвенція з обласного бюджету на Субвенція з обласного бюджету на Субвенція з обласного бюджету на Субвенція з обласного бюджету на 
виконання доручень виборців депутату виконання доручень виборців депутату виконання доручень виборців депутату виконання доручень виборців депутату 

обласної ради Доценко Л.С. обласної ради Доценко Л.С. обласної ради Доценко Л.С. обласної ради Доценко Л.С. 

142,2

тис. грн. 

на 

придбання: 

пральної машини та 

бензокосарки для Михайло-

Заводської філії опорного 

закладу

класної дошки та тротуарної 

плитки і піску для Запорізької 

ЗШ

насосної станції та 

кольорового принтера для 

Апостолівської ЗШ №3

радіосистеми для 

Української ЗШ

відеопроектора для 

Володимирівської філії 

опорного закладу

господарчих і миючих засобів, посуду 

для кабінету праці та електричної 

швейної

машинки для Апостолівського опорного 

навчального закладу

комплекту акустики 

для Жовтокам’янської

ЗШ

букетів квітів для 

Апостолівського будинку 

дитячої творчості

ноутбука та 2 принтерів

для Апостолівської ЗШ № 4



Цільова комплексна програма Цільова комплексна програма Цільова комплексна програма Цільова комплексна програма оздоровлення та оздоровлення та оздоровлення та оздоровлення та 
відпочинку дітей закладів загальної середньої відпочинку дітей закладів загальної середньої відпочинку дітей закладів загальної середньої відпочинку дітей закладів загальної середньої 

освіти Апостолівської міської ради на 2018освіти Апостолівської міської ради на 2018освіти Апостолівської міської ради на 2018освіти Апостолівської міської ради на 2018----2019 2019 2019 2019 
рокирокирокироки

510 тис. грн.

придбано 100 путівок у «Дитячий оздоровчий    
заклад «Зміна» 



95,6

тис. грн., із них:

5,0 - грошова 

винагорода 

10 

обдарованим 

дітям 

70,7 - шкільна і 

спортивна 

форма дітям-

сиротам 

19,9 – одноразова грошова 

допомога 7 дітям-сиротам і 

дітям, позбавлених 

батьківського піклування, 

після досягнення 18-річного 

віку 

Програма розвитку освіти виконавчого комітету Програма розвитку освіти виконавчого комітету Програма розвитку освіти виконавчого комітету Програма розвитку освіти виконавчого комітету 
Апостолівської міської ради (об’єднаної Апостолівської міської ради (об’єднаної Апостолівської міської ради (об’єднаної Апостолівської міської ради (об’єднаної 

територіальної громади) територіальної громади) територіальної громади) територіальної громади) на на на на 2016201620162016----2020 2020 2020 2020 рокирокирокироки



2 389,2 тис. грн.

на харчування 1324 
дітей громади

1044

учні 1-4 класів

280 учнів 
пільгових 
категорій

Відділ освітиВідділ освітиВідділ освітиВідділ освіти

453 тис. грн.

субвенції  - на доступ до 

якісного Інтернету в 12  

навчальних закладах громади: 

100 Мбіт - у школах, де навчається більше 

100 учнів

30 Мбіт - де менше 100 учнів
8 автобусами здійснювався підвіз 

учнів та вчителів громади за рахунок 

коштів місцевого бюджету 



56,4%

43,6%

освітня 
субвенція:

• 45 129,5 тис. 

грн. -

виключно на 

виплату заробітної 
плати педагогічним 
працівникам

міський бюджет:

• 34 862,3 тис. 
грн.

79 991,8 
тис. грн., із них:

ФФФФінансування відділу освітиінансування відділу освітиінансування відділу освітиінансування відділу освіти



45 129,5 тис. грн. педагогічним 

працівникам за рахунок коштів 

освітньої субвенції         

5 408,5 тис. грн. - вислуга років  

1 747,5 тис. грн. - допомога на 

оздоровлення  

1 392,9 тис. грн. - винагорода за 

сумлінну працю 

• Середня заробітна 
плата на 01.01.2020 

• Становить

10 802 грн.

• педагогічних –

12 362 грн.

Заробітна плата працівників освіти Заробітна плата працівників освіти Заробітна плата працівників освіти Заробітна плата працівників освіти 

64 793,3 64 793,3 64 793,3 64 793,3 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 



УУУУ середньому витрати на 1середньому витрати на 1середньому витрати на 1середньому витрати на 1----го учня го учня го учня го учня 

складали складали складали складали 30,330,330,330,3 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

(27,1 тис. (27,1 тис. (27,1 тис. (27,1 тис. ггггрн. рн. рн. рн. ---- у 2018 році)у 2018 році)у 2018 році)у 2018 році)
Утримання 1-го учня малокомплектних шкіл у сільських населених пунктах (у тис. грн.):

• 87,9 - Новоіванівська ЗШ І-ІІ ст. (2 класи, 32 учні)

• 66,0 - Жовтокам’янська ЗШ І-ІІ ст. (5 класів, 38 учнів) 

• 56,6 - Широчанський НВК (6 класів, 52 учні; 1 група, 24 дитини) 

• 49,3 - Першотравенська ЗШ І-ІІІ ст. (11 класів, 88 учнів) 

• 44,8 - Українська ЗШ І-ІІІ ст. (11 класів, 87 учнів)

• 40,4 - Володимирівський НВК (7 класів, 81 учень; 1 група, 20 дітей)

• 29,5 - Михайло-Заводський НВК (9 класів, 104 учні; 2 групи, 40 дітей)



У У У У середньому витрати середньому витрати середньому витрати середньому витрати нананана

1111----го го го го учня складали учня складали учня складали учня складали 30,330,330,330,3 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

((((27,127,127,127,1 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. ---- у 2018 у 2018 у 2018 у 2018 році)році)році)році)

Утримання 1-го учня у міських школах

(у тис. грн.):

• 17,9 - Апостолівська ЗШ №4 (30 класів, 688 учнів)

• 18,5 - Опорний навчальний заклад «Апостолівська 
ЗШ І-ІІІ ступенів №1(25 класів, 612 учнів)

• 19,2 - Апостолівська ЗШ №3 (22 класи, 537 учнів)



ДляДляДляДля забезпеченнязабезпеченнязабезпеченнязабезпечення роботироботироботироботи 9999 дошкільнихдошкільнихдошкільнихдошкільних
навчальнихнавчальнихнавчальнихнавчальних закладівзакладівзакладівзакладів ізізізіз міськогоміськогоміськогоміського бюджетубюджетубюджетубюджету
профінансованопрофінансованопрофінансованопрофінансовано 18181818 240240240240,,,,4444 тистистистис.... грнгрнгрнгрн.:.:.:.:

• 13 980,2 тис. грн. - заробітна плата з нарахуванням

• 2 263,2 тис. грн. - енергоносії  

• 74,0 тис. грн. - миючі засоби 

• 59,7 тис. грн. - бензин та автозапчастини 

• 73,9 тис. грн. - господарчі товари, посуд та обладнання 

• 17,7 тис. грн. - медикаменти

• 76,8 тис. грн. - оплата за профогляди та бактеріологічні обстеження 

• 66,4 тис. грн. - підготовка закладів до зими

• 62,0 тис. грн. - поточний ремонт піддашків та системи дощового 
відведення 

• 63,8 тис. грн. - інші послуги 

• 22,0 тис. грн. - підвіз води 



Місцева програма фінансування Місцева програма фінансування Місцева програма фінансування Місцева програма фінансування 
заходів розвитку Апостолівської заходів розвитку Апостолівської заходів розвитку Апостолівської заходів розвитку Апостолівської 

територіальної громади територіальної громади територіальної громади територіальної громади 

на 2019 рікна 2019 рікна 2019 рікна 2019 рік

Для дитячих садочків 
громади за рахунок  коштів 
місцевого бюджету 
придбано побутову 
техніку, газове обладнання, 
циркуляційний насос на 

суму 73 тис. грн.



Відділ 

культури

міський історико-

краєзнавчий

музей

міський та 3 

сільських будинки 

культури 

10 сільських 

клубів

2 міські бібліотеки

10 сільських 

бібліотек

Апостолівська 

міська школа 

мистецтв

Відділ культуриВідділ культуриВідділ культуриВідділ культури



Відділ культуриВідділ культуриВідділ культуриВідділ культури
2 місце в обласному
культурологічно-
туристичному проекті
«Невідома 
Дніпропетровщина» Дводенний  

обласний 

фестиваль «Сірко
Мега-Фест» та 
«Рок-Фест» за 

підтримки обласного 
депутата Володимира 
Забари



Програма Про культурноПрограма Про культурноПрограма Про культурноПрограма Про культурно----мистецькі мистецькі мистецькі мистецькі 
заходи на 2019 рікзаходи на 2019 рікзаходи на 2019 рікзаходи на 2019 рік

482482482482 тис. грн. 

субвенція з обласного бюджету на виконання доручень 
виборців депутатами обласної ради 

• Доценко Л.С. - для 
проведення днів сіл, свят 
мікрорайонів, ювілею міської 
школи мистецтв, святкування 
Міжнародного жіночого дня, 
днів: Перемоги, молоді, 
Конституції України, вчителя, 
св. Миколая - 132 тис. грн. 

у т.ч.:

• Забари В.В. - для 
проведення 
фестивалів «Сірко 
Мега-Фест» та «Рок-
Фест» - 350 тис. грн. 



Відділ культуриВідділ культуриВідділ культуриВідділ культури

Придбано:

сценічні костюми для хорового колективу МБК «Сучасник» (субвенція з обласного бюджету на 

виконання доручень виборців депутатом обласної ради Доценко Л.С.) - 27 тис. грн.  

41,4 тис грн. - господарчі та інші товари 

Поточні ремонти:

Михайло-Заводського сільського клубу - 199,8 тис. грн. 

Запорізького  Будинку культури  - 199,3 тис. грн. 

Апостолівської міської школи мистецтв - 172,4 тис. грн. 

Капітальний ремонт міського Будинку культури «Сучасник» - 279,4 тис. грн. 

на підготовку закладів до опалювального сезону - 15,7 тис. грн. 

12,1 тис. грн. - інші послуги



85,4%

13,5%
1,1%

Державний бюджет -

11 887,5 тис. грн.

Місцевий -

1 883,9 тис. грн.

Обласний -

148,4 тис. грн.

13 919,7 
тис. грн., у т.ч.:



Участь у міжнародному проекті 
«Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність (DOBRE)

Освітлення – це ДОБРЕ! 

Обсяг фінансування реалізації 5 об’єктів

1 752,7 тис. грн.

1 555,1 тис. грн. 

інвестиції DOBRE

197,6 тис. грн. 

внесок  громади



Участь у міжнародному проекті 
«Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)

Облаштування 

4 дитячих 

майданчиків 

616,3 тис. грн.      

(111,5 тис. грн. 

- з міського 

бюджету)



Участь у міжнародному проекті 
«Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)

• Закупівля 5 планшетних ПК  на 21,6 тис. грн.



Участь у міжнародному 

проекті «Децентралізація 

приносить кращі 

результати та ефективність 

(DOBRE)

Розроблено та винесено на розгляд міської ради

ПЛАН УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ 

ПОСЛУГИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Апостолівської об’єднаної 

територіальної громади



Участь у міжнародному проекті 
«Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)

«Створення клубу «Моє 
сонечко» для молодих 
мам Апостолівської 
міської громади» у  КЗ 
«Апостолівська міська 
бібліотека для дітей» 

у рамках Програми малих 
грантів для випускниць 
Академії Жіночого Лідерства 
спільно з громадською 
організацією «Агенція 
розвитку Апостолівщини» -
понад 19,5 тис.  грн.



Участь у міжнародному проекті 
«Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)

«Створення молодіжної кіностудії

«#ДОБРЕ дивитись разом!» 
спільно з громадською організацією «Агенція розвитку Апостолівщини» та 
Молодіжною радою при Апостолівській міській раді - близько 225 тис. грн.



Участь у міжнародному проекті 
«Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)

• Участь у фестивалі «Громада участі» 14 ОТГ-партнерів 
програми USAID DOBRE Дніпропетровської області  з 
представлення кращих практик залучення громадян до 
прийняття рішень, активізації молоді, спільних 
ініціатив влади та громадськості



Бажаю всім вам, вашим

родинам, рідним і близьким

міцного здоров’я, життєвих сил,

миру й добра, взаєморозуміння

та поваги один до одного

Дякую всім за увагу!

Бажаю всім вам, вашим

родинам, рідним і близьким

міцного здоров’я, життєвих сил,

миру й добра, взаєморозуміння

та поваги один до одного

Дякую всім за увагу!


