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     Життєзабезпечення міста

На оперативній нараді ке-
рівників підприємств, установ і 
організацій, що відбулась у ви-
конавчому комітеті 24 лютого, 
обговорювались робочі питан-
ня щодо сталого функціонуван-
ня інфраструктурних об’єктів 
міста, виконання планових за-
вдань та вирішення актуальних 
питань громади.

Як відзначив міський голо-
ва Володимир Василенко, місто 
продовжує співпрацю з Укра-
їнським фондом соціальних ін-
вестицій (УФСІ). Завдяки їй у 
нашому місті збудовано житло 
для внутрішньо переміщених 
осіб, замінено дерев’яні вікна 
на металопластикові у Віль-
ногірській загальноосвітній 
школі № 3. Наступним кроком 
спільних дій стане ремонт і ре-
конструкція Центру первинної 
медико-санітарної допомоги. 
Минулого тижня представни-
ки фонду побували з візитом у 
Вільногірську і спільно з керів-
ництвом міста і медичної уста-
нови визначилися стосовно пе-
реліку необхідних робіт. Це буде 
ремонт покрівлі і заміна вікон 
у будівлі ПМСД. На виконання 
цього завдання УФСІ виділить 
близько 300 тисяч євро.

Минулого тижня також від-
булась нарада в управлінні ЖКГ 
облдержадміністрації щодо ви-
ділення коштів на ремонт алей 
міста. За словами Володимира 
Василенка, роботи виконувати-
муться на умовах співфінансу-
вання: 30% коштів буде виділе-
но з міського бюджету, а 70% –  з 
обласного. Загалом планується 
освоїти близько 1,5 мільйона гри-
вень. У першу чергу приведуть до 
ладу центральні алеї міста. Робо-
ти проводитимуться з дотриман-
ням всіх будівельних норм.

Аналізуючи минулий ро-
бочий тиждень, міський го-
лова Володимир Василенко 
відзначив: «Місто працює у 
звичайному режимі. Основним 

завданням сьогодні є розчист-
ка територій від сміття, і тому 
звертаюсь до всіх причетних до 
виконання відповідних робіт 
з проханням докласти зусиль 
для якнайшвидшого виконан-
ня завдань». За словами Воло-
димира Василенка, за чистоту 
внутрішньоквартальних тери-
торій відповідає КП «Управля-
юча компанія «Жилкомсервіс», 
по загальноміських територіях 
–  підрядні організації. На тих, 
хто не дотримується загаль-
но прийнятих правил, чекають 
штрафні санкції.

За повідомленням заступ-
ника начальника УАКБ і ЖКГ 
Ольги Лащухіної, роботи з бла-
гоустрою вже розпочато, зокре-
ма, і ліквідація стихійних сміт-
тєзвалищ. За вихідні вивезено 
дві вантажівки сміття з трьох 
гаражних кооперативів. Зараз 
комунальники розчищають 
територію вздовж вулиці Про-
мислова, за відділенням «Укр-
пошти», від вулиці Українська 
до кафе «У Петровича» та інші 
ділянки.

Директор КП «Управляюча 
компанія «Жилкомсервіс» Ва-

лентина Лупашко доповіла про 
стан вивезення зметеного ра-
ніше сміття, а також обламаних 
буревієм гілок дерев, прибиран-
ня сміття з урн та газонів. Нара-
зі компанія очікує проведення 
тендерів на здійснення робіт по 
прибиранню тротуарів і доріг.

Валентина Лупашко інфор-
мувала також про роботи, що 
здійснює управляюча компанія 
у багатоквартирних будинках. 
Це і прибирання у підвальних 
приміщеннях, і заміна каналі-
заційних вводів (буд. 79-А по 

вул. Центральна), і встановлен-
ня дренажних систем (буди-
нок77-В –  минулий та поточний 
тиждень, а далі –  будинок 79-Б 
по вулиці Центральна). Зокре-
ма, йшлося й про будинок № 13, 
що по бульвару Миру. Відзна-
чається, що його мешканці чи 
не найдисціплінованіші у місті 
стосовно сплати за спожиті по-
слуги. Тому у комунальників 
наразі є кошти на комплексне 
обслуговування цього будинку. 
Передбачається заміна дерев’я-
них вікон у під’їздах будинку 
на пластикові. За сприятливих 
погодних умов буде здійснено 
заміну каналізаційного випуску 
і встановлять дві дренажні сис-
теми у підвальному приміщен-
ні. Поточного тижня компанія 
приступає також до планових 
ремонтних робіт на будинках 47 
та 49 по вулиці Центральній.

КП «Жилсервіс» виконало 
низку планових завдань з про-
чистки каналізаційних мереж 
міста.

На нараді також заслухано ін-
формацію керівників інших під-
приємств і організацій міста. Всі 
працюють стабільно, планові 
завдання виконуються вчасно.

Лариса Івашкова, головний 
спеціаліст загально-організа-

ційного відділу

     До уваги вільногірців

У зв’язку з підготовкою 
до виплати щорічної разової 
грошової допомоги ветера-
нам війни-учасникам бойо-
вих дій у 2020 році, з метою 
підвищення адресності дер-
жавних виплат, а також забез-
печення ефективного вико-
ристання бюджетних коштів, 
відповідно до Закону України 
«Про верифікацію та моніто-
ринг державних виплат» від 
03.12.2019 № 324-ІХ та листа 
Центру здійснення соціальних 
виплат та надання інформа-
ційно-консультативної допо-

моги з питань соціального за-
хисту населення від 04.02.2020 
№ 01/146–01–08 у термін до 
15 березня 2020 року всім 
учасникам бойових дій, які 
перебувають на обліку в Верх-
ньодніпровському районно-
му територіальному центрі 
комплектування та соціальної 
підтримки (РТЦК та СП) нада-
ти до Верхньодніпровського 
РТЦК та СП (м. Верхньодні-
провськ, вул. Дніпровська,31) 
або до відділу обліку військо-
возобов’язаних та з мобілі-
заційної роботи виконавчого 

комітету Вільногірської місь-
кої ради Дніпропетровської 
області (м. Вільногірськ, вул. 
ім. В. В. Варена, 15, каб. № 12), 
виключно у форматі нового 
міжнародного номера IBAN, 
який складається з 29 знаків, 
викладений в такій послідов-
ності (UAXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX), рахунки, які від-
крито в банківських установах 
Дніпропетровської області та 
пройшли конкурсний відбір. 
Банківські картки для зараху-
вання коштів мають бути для 
соціальних виплат (не зарп-

латні).
Для військовослужбовців, 

які приймали участь в бойових 
діях на території Афганістану, 
необхідно надати також ксеро-
копії:

1. Паспорт громадянина 
України

2. Ідентифікаційний номер
3. Посвідчення УБД або під-

тверджене посвідчення інвалі-
да війни.

Олександр Глущенко, 
начальник відділу обліку 

військовозобов’язаних та 
мобілізаційної роботи

НА ОПЕРАТИВНІЙ НАРАДІ МІСЬКОГО ГОЛОВИНА ОПЕРАТИВНІЙ НАРАДІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
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Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської обл. Відповідальний за випуск Івашкова Л.О.
Зверстано та віддруковано: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед» м.Вінниця, вул. A.Чехова 12а. Тел.: (0432)55-63-97. Наклад - 5 000. Зам.: 2013601

     Юридична допомога

27 січня у приміщенні Верх-
ньодніпровського міськрайонного 
відділу пробації для засуджених, 
які перебувають на обліку, працю-
вав дистанційний пункт доступу 
до безоплатної правової допомоги.

Головний спеціаліст Вільногір-
ського бюро правової допомоги 
Наталія Савчук надала засудже-
ним правову допомогу консуль-
таційного характеру з питань, що 
найбільше їх турбували. Зокрема 
засуджений З. пропустив строк 
вступу у спадщину, тому отри-

мав вичерпні рекомендації щодо 
своїх подальших дій. Засуджений 
П. перебуває у трудових відноси-
нах з одним із підприємств міста. 
Йому надано консультацію щодо 
отримання чергової щорічної від-
пустки.

Такий дистанційний пункт до-
ступу до безоплатної правової до-
помоги працюватиме і надалі.

Лариса Івашкова, 
головний cпеціаліст загаль-

но-організаційного відділу

Виконавчий комітет Вільногірської 
міської ради Дніпропетровської області 
знаходиться за адресою: м.Вільногірськ 
вул. ім. В.В.Варена, 15, тел. 0565342936

Основним завданням виконавчого 
комітету Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області є забезпе-
чення виконання наданих законодав-
ством повноважень.

Штатна чисельність працівників ви-
конавчого комітету Вільногірської місь-
кої ради Дніпропетровської області на 
01.01.2019р. та на 01.01.2020р. складає 
40 штатних одиниць.

У 2019 році на виконавчий комітет 
Вільногірської міської ради Дніпропе-
тровської області рішенням сесії місь-
кої ради від 20.12.2018р. №1366-59/
VІІ «Про міський бюджет на 2019 рік» 
покладені функції головного розпоряд-
ника коштів:

1.По коду програмної класифікації 
видатків та кредитування міського бю-
джету (надалі КПКВК МБ) 0210150 «Ор-
ганізаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечен-
ня діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сіль-
ської рад» по загальному фонду видат-
ки затверджені в сумі 8299160,00 грн. 
Уточнений план по загальному фонду 
складає 9268710,00 грн, касові видат-
ки - 9258684,80 грн, у тому числі на за-
робітну плату з нарахуваннями кошти 
спрямовано у сумі 7693357,25 грн., на 
енергоносії - 309124,23 грн., по спеці-
альному фонду уточнений план на 2019 
рік складає 294915,00 грн, касові видат-
ки – 294914,14 грн. Видатки виконано 
на 99,9%.

Кредиторська та дебіторська забор-
гованість по загальному фонду станом на 
01.01.2019 р. та на 01.01.2020 р. відсутня.

2. По КПКВК МБ 0210170 «Підви-
щення кваліфікації депутатів місцевих 
рад та посадових осіб місцевого само-
врядування» затверджені видатки по 
загальному фонду міського бюджету 
у сумі 29190,00 грн,уточнений план - 
5480,00 грн, касові видатки – 5480,00 
грн. Видатки виконано на 100%.

3. По КПКВК МБ 0210180 «Інша ді-
яльність у сфері державного управлін-
ня» затверджені видатки по загальному 
фонду міського бюджету у сумі 56200,00 
грн, уточнений план – 89288 грн, касові 
видатки – 89287,00 грн. Видатки вико-
нано на 100%.

4. По КПКВК МБ 0217520 «Реалізація 
Національної програми інформатиза-
ції» затверджені видатки по загальному 
фонду міського бюджету у сумі 5000,00 
грн ,уточнений план по загальному 
фонду складає – 10696,00 грн, касові ви-
датки по загальному фонду– 10696,00 
грн, Видатки виконано на 100%.

5. По КПКВК МБ 0217680 «Членські 
внески до асоціації органів місцевого 

самоврядування» затверджені видатки 
по загальному фонду міського бюджету 
у сумі 20097,00 грн, уточнений план - 
26912,00 грн.,касові видатки – 26912,00 
грн. Видатки виконано на 100%.

6. По КПКВК МБ 0217693 «Інші захо-
ди пов’язані з економічною діяльністю» 
затверджені видатки по загальному 
фонду міського бюджету у сумі 5000,00 
грн, по спеціальному фонду – 200000 
грн., уточнений план по загальному фон-
ду - 840,00 грн., уточнений план по спеці-
альному фонду - 0,00грн., касові видатки 
– 840, . Видатки виконано на 100%.

7. По КПКВК МБ 0218110 «Заходи 
запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха» 
затверджені видатки по загальному 
фонду міського бюджету у сумі 5000,00 
грн, касові видатки – 5000,00 грн. Ви-
датки виконано на 100%.

8. По КПКВК МБ 0218220 «Заходи та 
роботи з мобілізаційної підготовки міс-
цевого значення» затверджені видатки 
по загальному фонду міського бюджету - 
40000грн, уточнені плани у сумі 83433,00 
грн, касові видатки – 83433,00 грн. Видат-
ки виконано на 100%.

9. По КПКВК МБ 0219770 «Інші суб-
венція з місцевого бюджету» затвер-
джені видатки по загальному фонду 
міського бюджету у сумі 23300,00 грн, 
уточнений план по загальному фон-
ду - 38816,00грн., уточнений план по 
спеціальному фонду - 27584,00грн., 
касові видатки по загальному фонду – 
38816,00грн.,  касові видатки по спеці-
альному фонду – 27584,00грн Видатки 
виконано на 100%.

10. По КПКВК МБ 0219800 «Субвен-
ція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соці-
ально-економічного розвитку регіонів» 
затверджені видатки по загальному 
фонду міського бюджету у сумі 0,00 грн, 
уточнений план по загальному фон-
ду - 133720,00 грн., уточнений план по 
спеціальному фонду - 78780,00 грн., 
касові видатки по загальному фонду – 
133720,00 грн., касові видатки по спеці-
альному фонду – 78780,00 грн. Видатки 
виконано на 100%

Повна інформація про виконання 
бюджетної програми розміщена на офі-
ційному сайті Вільногірської міської 
ради Дніпропетровської області.

Довідково: 06.03.2019року о 15.00 у 
приміщенні виконавчого комітету Віль-
ногірської міської ради Дніпропетров-
ської області (вул. ім. В.В.Варена, 15) 
планується публічне представлення зві-
ту головного розпорядника бюджетних 
коштів виконавчого комітету Вільно-
гірської міської ради Дніпропетровської 
області щодо використання бюджетних 
коштів у 2019 році.

Володимир Василенко, 
міський голова

Звіт 
головного розпорядника бюджетних коштів 

виконавчого комітету Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області

щодо використання бюджетних коштів у 2019 році

ДИСТАНЦІЙНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ 
ПУНКТ ДОСТУПУ ДО ПУНКТ ДОСТУПУ ДО 

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИДОПОМОГИ

     Молодіжні вісті

26 лютого у Вільно-
гірській ЗОШ № 5 

відбувся загальноміський 
військово-патріотичний 
захід «Ігри патріотів». 
Змагання започатковані 
п’ять років тому учнів-
сько-педагогічним колек-
тивом Вільногірської ЗОШ 
№ 5 у пам’ять про випус-
кника Дениса Голубєва, 
який загинув у зоні АТО.

Команди всіх шкіл мі-
ста, вчителі, почесні гості, 
вболівальники хвилиною 
мовчання вшанували всіх, 
хто у зоні АТО і ООС віддав 
власне життя за територі-
альну цілісність та неза-
лежність України.

Змагання складались із 
декількох етапів. Першими 
у конкурсі «Ранковий під-

йом» виступили капітани 
команд. Юні патріоти спі-
вали козацькі пісні, вико-
нували вправи зі стройової 
підготовки, мірялися сила-
ми, виконували завдання, 
що потребують спритності 
та відповідальності.

Результати конкурсу 
«Ігри патріотів» такі: ІV 
місце посіла команда шко-
ли № 4; на ІІІ місці –  школа 
№ 2; ІІ місце у юних патріо-
тів школи № 3. А кубок пе-
реможця виборола коман-
да ЗОШ № 5. Вітаємо всіх 
учасників і переможців!

Олександр Глущенко, 
начальник відділу обліку 

військовозобов’язаних та 
мобілізаційної роботи

СТАРШОКЛАСНИКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В «ІГРАХ ПАТРІОТІВ»


