ЗВІТ
2021

Шановні новомосковці!
На вибори я йшов зі своєю програмою «Захист. Робота. Турбота».
Реалізація передвиборчої програми – це і є той план розвитку міста, який я із командою планую втілювати у життя
протягом каденції. Для Новомосковської міської територіальної громади 2021 рік став роком серйозних викликів, змін,
наполегливої праці та прийняття непростих рішень. У той же час – це рік конкретних дій і конкретних проєктів.
Результати роботи міської влади ви всі бачите на вулицях міста, на подвір’ях, спортивних та дитячих майданчиках,
у дитсадках та школах. Всі зміни, які відбуваються в місті – це результат нашої з вами повсякденної кропіткої роботи.
Я щиро вдячний всім свідомим платникам податків, які добросовісно сплачують їх до місцевого бюджету.
Тож, у відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», дозвольте звітувати
про проведену роботу за рік мого перебування на посаді міського голови.

Сергій Рєзнік
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БЮДЖЕТ
Запорукою успішного розвитку міста є збалансований
бюджет: щоб все працювало і місто розвивалося, треба,
в першу чергу, забезпечити наповнення та виконання
бюджету.
виконання доходної
За підсумками 10 місяців поточного року надходження
частини бюджету
податків, зборів і обов’язкових платежів та міжбюджетних
трансфертів до бюджету Новомосковської міської
територіальної громади склали 463 310 тис. грн, що на
53 221,3 тис.грн більше ніж за аналогічний період 2020 року (410 089 тис.грн).

+13%

Питома вага у загальному обсязі видатків бюджету за галузями:

51,6%

Освіта

Житлово-комунальне
та дорожне господарство 19,2%
Охорона здоров’я

6,0%

Соціальний захист

5,0%

Культура

3,6%
1,5%

Спорт
Інші видатки

13,1%

+37%

Власні доходи до загального
фонду бюджету за 10 місяців
перевиконані на 14 393,9 тис.грн
До спеціального фонду бюджету
або на 5%

+5%

за 10 місяців 2021 року надійшло
9 586,1 тис.грн, порівняно з аналогічним
періодом 2020 р. відповідні надходження
збільшилися на 2 591,7 тис.грн або на 37%
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ЕКОНОМІКА
Економічний розвиток міста – пріоритет діяльності міської влади. Без потужної
економіки та залучення в Новомосковськ додаткових фінансових ресурсів
неможливо бути сучасним містом, що розвивається.
Економіка Новомосковська формується
+45
за рахунок підприємств, що представляють
малих та середніх
різні види економічної діяльності.
підприємств
За обсягами реалізованої продукції та кількістю
+474 ФОП
суб’єктів господарювання місто має позитивну динаміку.
Ключовою галуззю економіки Новомосковська є промисловість.
Виробництво машин та електричного устаткування
Виробництво меблів та виробів з деревини
Виробництво одягу та виробів зі шкіри
Металургійне виробництво та виробництво металевих виробів
Виробництво будівельних матеріалів
Целюлозно-паперове виробництво
Хімічне виробництво
Інше

24%
13,7%
10%
9,7%
8,5%
6,4%
3,4%
4,8%

Очікується, що обсяг реалізованої промислової продукції
за 2021 рік становитиме 3 152,2 млн грн.
Погоджено програму міжнародної технічної
підтримки від Північної Екологічної Корпорації НЕФКО.
Участь в цій програмі дасть можливість модернізувати
вуличне освітлення.
У вересні 2021 року за консультаційної підтримки
Дніпропетровського регіонального офісу
Програми ULEAD ми почали працювати над
розробкою Стратегії розвитку територіальної
громади. Розробка стратегії – це ті напрями,
за якими буде розвиватися місто, це стимули
для економіки, інфраструктури, освіти,
медицини.
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ПІДПРИЄМСТВА
Залучення в місто інвестицій сприяє створенню економічно
привабливих умов для підприємств:

Соєпереробний цех компанії ТОВ «Агро Ком»

32,6%

На
зменшився рівень
безробіття в місті

ТОВ «НВП Еко Культура»

У місті почали працювати нові підприємства,
а отже, збільшилась кількість робочих місць.
Відповідно, збільшилися і надходження до
бюджету громади.

Компанія розпочала будівництво
пілотного заводу з виробництва
титанового порошку та титанових
виробів у Новомосковську.
CKS – це сучасна лідируюча компанія на ринку
послуг каркасного будівництва, яка бере участь
в будівництві об’єктів з металоконструкцій на
території України.
«ПлазмаТек» — лідер з виробництва зварювальних електродів високої якості. Щомісяця з
конвеєра випускається більше 5500 тонн
зварювальної продукції.

Місцевою радою у 2021 році зроблено перший важливий крок по
створенню індустріального парку.
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ДОРОГИ
Основне завдання влади - створення оновленого, сучасного та
комфортного для життя міста.
Капітальний ремонт.

2021р.
вул. Г.Зелінського
вул. Калнишевського

вул. Українська

10 доріг
7 тротуарів

Тротуари

вул. Юрченка
вул. Київська
вул. Волгоградська
вул. Декабристів
вул. Лікарняна
вул. В.Ковалівка
вул. Паланочна
вул. Українська
вул. 195-ї Стрілкової Дивізії
вул. В.Ковалівка
вул. Лікарняна
вул. Сучкова
вул. Гетьманська
вул. Паланочна

Вулиця Велика Ковалівка

до

після
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ДОРОГИ
Поточний ремонт
• поточний ремонт доріг центральних вулиць
• грейдерування 38 вулиць
• грейдерування з підсипкою
зрізу асфальтобетона 13 вулиць
• грейдерування з підсипкою
шлаком 21 вулиця
• укладка тротуарної плитки

6138 м²
101176 м²
24476 м²
143625 м²
240 м²

Для підвищення рівня життя та створення комфортних
умов проживання відремонтовано 49 внутрішньодворових проїздів площею 3098,7 м².

в 2,3 рази
більше ніж
у 2020 р.
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ЖИТЛОВИЙ ФОНД

+3 ОСББ

Житловий фонд багатоповерхової
забудови Новомосковська
складає 229 будинків з різною
формою управління.

110 - самостійно обрали
управителя
67 - ОСББ
32 - провели конкурс на
призначення управителя
20 - ЖБК
Відремонтовано 32 вхідних групи багатоквартирних будинків.
Виготовлено 16 проєктів та
здійснено експетризу 3 проєктів
на суму 794 419 грн для можливості
проведення капітального ремонту
житлового фонду у 2022 році.
ДО

ПІСЛЯ

Проведено поточний ремонт 446 метрів
систем водопостачання та водовідведення.
Відремонтовано 11 ліфтів за адресами:

на 62%
більше ніж
у 2020 році

вул. Шевченка 10, під’їзди 1,2
вул. Гетьманська 42, під’їзд 3
вул. Горького 10, під’їзд 1,2
вул. Горького 8, під’їзд 1
вул. Гетьманська 47, під’їзди 6,7
вул. Гетьманська 53, під’їзд 1
вул. Сучкова 54, під’їзд 5
вул. Гетьманська 49, під’їзд 4
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ОСВІТЛЕННЯ
Освітлення вулиць та дворів - це, в першу чергу, безпека

• Монтаж лінії освітлення
• Відновлення мереж лінії освітлення
• Встановлення LED-світильників
• Заміна та ремонт точок

внутрішньодворового освітлення
• Заміна мереж внутрішньодворового освітлення

14,390 км
1,841 км
366 шт.
231 шт.
2,1 км

Виготовлено 11 проєктів реконструкції вуличного освітлення на суму 456 136 грн.

В рамках програми
децентралізації
проведено поточний
ремонт внутрішніх
електромереж 2 будинків
на суму 561 тис. грн.

Важливим рішенням для сталого
майбутнього громади є початок
децентралізації опалення: цього
року відключено 2 котельні КП
«Новомосковськтеплоенерго», що
дасть можливість в майбутньому
витрачати кошти бюджету не на
покриття збитків підприємства, а
на розвиток інфраструктури міста.

Надано матеріальну допомогу на встановення електричного опалення 149
громадянам на суму 2 278 590 грн.
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ВОДОПОСТАЧАННЯ
Комфорт починається з базових речей - якості води, повітря, утилізації
твердих побутових відходів, відсутності стихійних звалищ, стану
зелених насаджень, організації місць відпочинку.
Якісне та безперервне водопостачання - одна з основних задач міської влади.
• вчасно ліквідовано 17 поривів на водогоні
д-1000
• вчасно ліквідовано 198 поривів
водопровідних мереж міста
• виконано заміну та профілактичний
ремонт 15 засувок і 12 пожежних гідрантів
• модернізовано управління насосними
агрегатами на водопровідній насосній
станції міста

• відремонтовано 42
оглядові колодязі
• промито гідродинамічним
методом 7450 метрів
каналізаційних мереж

Замінено вуличні водопроводи по:
• вул. Миру
• вул. Крайній
Замінено аварійні ділянки водопроводів по:
• вул. Гетьманській
• вул. Паланочній
• вул. О. Мітягіна
• площі Перемоги
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БЛАГОУСТРІЙ
В рамках проведення заходів з благоустрою в місті:

• повністю замінено контейнери для збору твердих

+19

контейнерних
майданчиків

побутових відходів у багатоповерховій забудові
• прочищено 44 зливові колодязі
• прочищено 116 зливових приймачів
• промито 2124 п. м. мереж зливової каналізації

• прибрано 716 стихійних
сміттєзвалищ
• омолоджено більше
500 дерев

• висаджено 242 дерева та кущі

висаджено
30 000
квітів

• оновлено центральну алею
в парку ім. Сучкова. Зараз
алея викладена плиткою.
Також відремантовано
покриття набережної
• в місті тривають роботи
з благоустрою - встановлюються нові урни для
сміття та лавки
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БЛАГОУСТРІЙ
Відремонтовано вхідну групу та освітлення символу Новомосковська «горбатий міст»

Виконано будівництво та облаштування кургану під встановлення пам’ятника
нашим воїнам, які загинули в АТО. Пам’ятник буде введено в експлуатацію до
кінця 2021 року.

Завдяки підтримці депутатів обласної ради придбано для встановлення по місту
дитячі майданчики на суму 1,7 млн грн.

Вже встановлено майданчики за адресами:
вул. Гетьманська 47-51;
перетин вул. Дружби-вул. Б. Хмельницького.

Найближчим часом буде встановлено ще два майданчики:
вул. Гетьманська 40-Паланочна 31, парк імені Сучкова.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
2021 рік, як і 2020, був напруженим і відповідальним роком для сфери охорони
здоров’я. Пандемія змінила наше життя. В умовах надзвичайної ситуації, в якій
сьогодні знаходиться вся країна, наші лікарі вистояли.

Виклик сьогодення - вакцінація від COVID-19
42,2%

населення
вакциновано
від COVID-19

• було відкрито 3 центри масової вакцінації
населення
• відкрито 8 пунктів імунізації населення
• вакциновано 44933 особи
• 100% медичного персоналу міста забезпечені
засобами індивідуального захисту.

Профілактика туберкульозу

• 8500 дітей проведена туберкулінодіагностика
• придбано туберкуліну на суму 496,1 тис. грн.
Вперше в місті 30 дітей з діагнозом «цукровий діабет»
забезпечені тест-смужками для глюкометрів та
препаратом «Глюкагон».

96,18%

містян вже обрали
сімейного лікаря

На 41,2% зріс рівень забезпечення пільгової категорії населення безоплатними
та пільговими лікарськими засобами.
На 52% збільшився обсяг видатків на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю медичними та іншими засобами.
«Новомосковська ЦМЛ» внесена до переліку закладів охорони здоров’я, які
визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
210 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 забезпечено
подачею кисню:
• 120 ліжок - централізована подача кисню від газифікатора
кисневого, який у серпні введено в експлуатацію та
присвоєно йому Q-код готовності
• 90 ліжок - подача кисню від кисневих концентраторів

Новомосковський центр первинної медикосанітарної допомоги придбав два кисневих
концентратори для використання їх
пацієнтами з COVID-19, які потребують
кисневої підтримки після виписки.

13

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
В рамках реформування системи охорони здоров’я КНП «Новомосковська
ЦМЛ» НМР» протягом 2021 року уклало договори з Національною службою
здоров’я України на 13 гарантованих пакетів медичних послуг.
Значно поповнилась протягом року матеріально-технічна база лікарні:
+ 25 кисневих концентраторів
+ апарат для анестезії
+ 14 моніторів пацієнта
+ система рентгенівська діагностична
+ новий сучасний апарат УЗД
+ дефібрилятори

З червня 2021 року 24 ліжка інтенсивного лікування
забезпечені індивідуальними моніторами пацієнта,
інфузоматами, протипролежневими матрацами. Крім
того, маємо 6 таких ліжок в реанімаційному відділенні.

В закладі в наявності 16 апаратів штучної вентиляції легень, що дає
змогу вчасно та якісно надавати необхідну допомогу пацієнтам, особливо під
час пандемії COVID-19.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
З метою забезпечення доступності приміщень лікарні,
організації в подальшому реабілітаційного відділення
проведено ремонтні роботи першого поверху будівлі
по вул. Сучкова, 40:

Стаціонарні
відділення
обладнано
пандусами

• облаштовано кабінет лікувальної
фізичної культури
• кабінет травматолога переміщено
з третього на перший поверх
• облаштовано нові санвузли,
в тому числі для осіб з інвалідністю

Важливим є те, що на території нашого міста розташовується станція
екстреної медичної допомоги. А отже, новомосковці отримують вчасну
і якісну швидку медичну допомогу.
Завдяки співпраці з обласною владою вдалося забезпечити місто
13 автомобілями швидкої допомоги, оснащеними усім необхідним,
що були придбані державним коштом. Уперше за 8 років автопарк
оновили на 100%.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Протягом 2021 року відбулися суттєві зміни і в роботі КП «Новомосковська
міська стоматологічна поліклініка».
Поліклініка отримала сертифікат відповідності
на систему управління якістю стосовно надання
стоматологічних послуг.
14373 особи
За кошти місцевого бюджету здійснено
зубопротезування 40 особам з числа
пільгових категорій на суму 171 992 грн.

отримали
невідкладну
стоматологічну
допомогу

Будівля поліклініки стала
доступною для людей з обмеженими можливостями – коштом
бюджету громади проведено
ремонт вхідного вузла з облаштуванням пандусу.

Завдяки партнерству в закладі
з’явився сучасний комп’ютерний
томограф для покращення діагностики стоматологічних захворювань, що значно підвищує
рівень надання стоматологічної
допомоги.
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ОСВІТА
У 2021 році сфера освіти продовжує отримувати нові виклики, але нам вдалося
зберегти та оптимізувати мережу закладів освіти міста та вибудувати траєкторію трансформації і розвитку системи загальної освіти.

бібліотечний фонд
+ 18 000 примірників,
з них
+ 15 000
підручники

Протягом 2021 року було поповнено матеріальнотехнічну базу закладів загальної середньої освіти:
• придбано комплекти дидактичних матеріалів для
перших класів Нової української школи
• спортивне обладнання
• сучасні комплекти засобів навчання для
оснащення 11 навчальних кабінетів
(мультимедійне обладнання)

У січні 2021 року в ліцеї № 18
відкрито сучасну лінію роздачі
гарячого харчування.

06 жовтня 2021 року вперше в Новомосковську
проведено фінал обласного спортивного заходу
для дітей «Олімпійське лелеченя». Захід був
проведений на базі ліцею № 6. Участь в ньому
взяли 8 команд з регіону (80 дітей), у тому числі
команди ліцеїв № 6, 11. Команда ліцею № 6 посіла
ІІІ місце в загальному заліку, команда ліцею № 11
визнана кращою в змаганнях з волейболу.
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ОСВІТА
В рамках державних програм «Ноутбук кожному вчителю» та «Нова українська
школа» освітяни міста отримали 114 та 30 ноутбуків відповідно, придбаних на
умовах співфінансування.

14 ноутбуків було придбано
для дітей з особливими
освітніми потребами та 15

персональних комп’ютерів
за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції.

У березні відкрито STEM-лабораторії (навчальні кабінети хімії, біології)
в ліцеях №6 та №18.

Цьогоріч, завдяки активності й бажанню діджиталізувати свій заклад, гімназія
№8 взяла участь у проєкті "Прокачай школу", який спрямований на технологізацію українських шкіл. Організатори
проєкту - спілка "Освіторія" та компанія
«Deltahost» визначили заклад переможцем та разом із заступником
міністра освіти Артуром Селецьким
подарували сучасне комп’ютерне
обладнання для підвищення технологічної спроможності закладу.
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ОСВІТА
Належне утримання закладів освіти - пріоритет діяльності влади.
У 2021 році було проведено ремонт мереж електропостачання у приміщенні
ліцею «Самара» та гімназії №2.
До кінця 2021 року планується виконати роботи з інженерно-технічного обстеження споруд, виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження
експертизи по капітальному ремонту фасаду та покрівлі з благоустроєм і капітального ремонту теплопостачання та водовідведення в підвалі КЗ «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) №5 «Веселка»; а також роботи з інженернотехнічного обстеження споруд та виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі гімназії № 15.
Ми продовжуємо працювати над створенням
умов для консультування дітей з особливими
потребами - в Інклюзивно-ресурсному центрі
облаштовано санвузол, який відповідає
вимогам доступності.

Безкоштовним
гарячим харчуванням
охоплено 1769
здобувачів освіти
пільгових категорій
на суму понад

5 млн грн

• придбано 91 комплект шкільної форми для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
• оздоровлено у дитячих оздоровчих таборах 32
дитини з числа дітей-сиріт.
Навчальні заклади міста впенено
тримають свої позиції в ТОП-10 рейтингу за
результатами ЗНО. Ліцей «Самара» у 2021 році
увійшов у п’ятірку лідерів області
за результатами ЗНО, посівши 4 місце.

349 обдарованих учнів отримали стипендії міського голови на суму 303300 грн

Вперше 30
молодих педагогів
отримали
муніципальну
доплату на суму

629 590,39 грн
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Стабільний економічний розвиток неможлий без формування соціальноблагополучного суспільства. Тому міська влада значну увагу приділяє
питанням соціального захисту різних верств населення.
На сьогодні в місті проживає 19 620 пенсіонерів, з яких понад 50% мають пільги
та субсидії
10899

Інші особи пільгової категорії
Ветерани праці
Діти війни

5984

Ветерани війни
Особи з інвалідністю

3402

Ветерани військової служби,
органів внутрішніх справ та інш.
Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи
Реабілітовані особи

1837
822

424

2

243

*осіб

Отримувачі соціальних допомог:
2891 - сім’ї з дітьми
777 - особи з інвалідністю та діти з інвалідністю
402 - малозабезпечені сім’ї (проти 348 у 2020 році).

4600

домогосподарств
міста отримують
житлову субсидію
проти 4889 у 2020 році

Зареєстровано 768 сімей
(1205 осіб, з яких 233 – діти)
з числа внутрішньо переміщених осіб.
Адресна допомога для покриття витрат на
проживання призначена 206 таким сім’ям.
Територіальній громаді м. Новомосковська
з державного бюджету виділено 1 222 665 грн
грошової компенсації на придбання житла
для 4 осіб з числа дітей-сиріт, з місцевого
бюджету передбачено співфінансування
у розмірі 523 999 грн.

Зростає кількість багатодітних сімей –
цього року додалося 47 родин, що
виховують 314 дітей.
Всього ж на обліку перебуває
569 багатодітних сімей, в яких виховується
1936 дітей. 29 жінок мають звання
«Мати-героїня», 2 жінки отримали таке
почесне звання цього року.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
З кожним роком у місті, як і в державі в цілому, збільшується кількість людей,
які потребують сторонньої допомоги.
Соціальними послугами через відділення терцентру забезпечується 1580 осіб,
з них – 16 дітей з інвалідністю в групі денного догляду.

За 9 місяців поточного року:
• профінансовано 158 275 грн на виплату соціальних гарантій 18 фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які потребують сторонньої допомоги
• матеріальну допомогу отримали 639 осіб на суму 2 692 915 грн
• за пільговий проїзд окремих категорій громадян громадським транспортом
профінансовано 1 910 023 грн
• за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом
профінансовано 26 787 грн
• ветеранські організації отримали матеріальну допомогу в розмірі 77 400 грн
• 7 учасників АТО, що повернулися на лікування, та 21 родина загиблих героїв
отримали матеріальну допомогу в розмірі 667 626 грн
• 23 особи з числа ветеранів та осіб з інвалідністю забезпечені санаторнокурортним лікуванням на суму 334 000 грн
• психологічну реабілітацію пройшли 3 учасника АТО.
Компенсацію на придбання житла отримали 2 особи з інвалідністю внаслідок
війни з числа учасників АТО.

216

осіб з інвалідністю
забезпечені засобами
реабілітації
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КУЛЬТУРА
Основним досягненням в сфері
культури є повернення творчих
колективів міста на сцену міського
палацу культури «Металург» - у
квітні 2021 року місто взяло участь
в аукціоні з оренди державного
майна та вибороло право орендувати приміщення палацу культури
для забезпечення потреб творчих
та обдарованих новомосковців і
реалізації права містян на
змістовне дозвілля.
Проведено значний обсяг ремонтних робіт:
• палац культури було приєднано до централізованого
опалення та проведено часткову заміну опалювальної
системи для забезпечення сталої роботи в осінньозимовий період
• замінено електричну проводку на сцені та
відремонтовано LED-освітлення в глядацькій залі
• встановлено додаткове освітлення у паркетному
залі 2 поверху
• відремонтовано звукове обладнання сцени
• реорганізовані куліси й місця для світлоі звукооператорів
• відремонтовано вестибюль палацу культури
• відремонтовано спортивну залу та роздягальні
• відремонтовано 6 санвузлів та замінено сантехніку
• замінено 48 розбитих склопакетів у вітражах.
Проведені ремонтні роботи дали змогу мешканцям міста вже сьогодні
займатись в стінах закладу в різноманітних гуртках та студіях.
Зараз у палаці культури працює:
• 9 творчих колективів
• 7 спортивних секцій
• 2 клубних формування

Вже відбулось 3
культурно-масових
заходи,
які відвідало

>1500 осіб

Завдяки спонсорам на базі ПК «Металург»
функціонує «Дитячо-юнацька спортивна
школа з дзюдо»
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КУЛЬТУРА
В клубних закладах міста працює 31 творчий
колектив, 14 з яких мають почесні звання
«народний» та «зразковий».
У Новомосковській мистецькій школі
ім. М.Бровченка навчається 380 дітей. 282 учні
стали учасниками 87 конкурсів та фестивалів:
• міжнародних – 59 (143 переможці)
• всеукраїнських – 19 (23 переможці)
• відкритих – 1 (4 переможці)
• обласних 1 (3 переможці)
• регіональних – 3 (16 переможців)
• шкільних – 4 (28 переможців).

За звітний період
проведено 1024 заходи,
участь в яких взяли
понад 300 000 осіб

У мистецькій школі ім.М.Бровченка був започаткований
конкурс «Весняний водограй», який з часом отримав
статус регіонального, а в цьому році його сміливо
можна назвати всеукраїнським.
Протягом року Новомосковський молодіжний центр
провів 92 масових заходи, з них найяскравіші:
• автоквест «City streets»
• «Молодь FEST – 2021»
• конкурс грантових
проєктів «Я –українець»

14000

відвідувачів
бібліотек
В читальному залі з 2021 року стартував
бібліотечно-цільовий проєкт «Смартфон
для всіх», покликаний допомогти людям
поважного віку та людям з обмеженими
можливостями набути навичок з цифрової
грамотності, опанувати сучасні
гаджети та платформу Android.
Клуб за інтересами для тінейджерів «Stylish Generation», який активно функціонує
на базі центральної дитячої бібліотеки, визнано кращим в області для користувачів 7-9 класів.
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КУЛЬТУРА
Вперше в Новомосковську було проведено інклюзивний захід «Творчий
простір для дітей з особливими потребами», в якому успішно взяли участь
Народний молодіжний театр «Муравейник» та Зразковий театр ляльок
«Барвінок».

Важливим напрямом розвитку міста є туризм. Тому функціонування та підтримка
Новомосковського міського історико-краєзнавчого музею ім. П.Калнишевського
– це одне із завдань сьогодення. В музеї відбулося:
• 16 виставок та експозицій
• 36 культурно-масових заходів
• 80 екскурсій з історичної та з
мистецької тематики

Культура - це формування нового покоління молоді, знань про історію рідного
краю та формування почуття гордості за своє місто. Ми і надалі будемо продовжувати популяризацію сімейного та молодіжного дозвілля, просувати місто на
туристичній мапі країни.
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СПОРТ
Місто Новомосковськ завжди славилося своїми багатими спортивними
традиціями та досягненнями.
В 2021 році було підготовлено:
• 4 майстри спорту
• 10 кандидатів в майстри спорту
• 7 спортсменів І розряду
У міжнародних змаганнях стали
призерами 9 спортсменів
(9 призових міст, 4 з них - золото);
у чемпіонаті України здобули
перемогу 32 спортсмена; у чемпіонаті області – 58 спортсменів.
Дмитро Даниленко – чемпіон Світу з веслування на байдарках і каное;
Анастасія Таран – золотий призер чемпіонату Європи з боксу;
Віталій Недвига – відділення кікбоксінгу – срібний призер Кубку Світу в
Будапешті;
Бедарьов Роман – золотий призер Кубку України з веслування академічного;
Каманов Ян та Майко Михайло – золоті призери чемпіонату України з
веслування академічного;
Веслувальники Заєць Валентин та Комліченко Даніїл – золоті призери
командного чемпіонату України;
Ілля Зіньковський - бронзовий призер чемпіонату України з боксу.
На базі нашого міста цього року відбулися:
• Всеукраїнські спортивні турніри з баскетболу серед юнаків 2007 р.н. та молодше
і з греко-римської боротьби;
• обласний турнір з класичного волейболу серед ветеранів 60+
• відкриті міські турніри за участі команд Новомосковська й гостей
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СПОРТ
В комунальному позашкільному навчальному
закладі «Новомосковська комплексна дитячоюнацька спортивна школа» працюють 5 відділень,
в яких спортом займається 236 вихованців.
159 учнів-спортсменів зайняли 118 призових місць,
56 чоловік стали чемпіонами.

8 перспективних

спортсменів щомісяця
отримують стипендію
в розмірі 1000

грн

В проєкті «Активні парки –
локації здорової України»
взяли участь близько 850 осіб.

Став цікавим для містян проєкт «Ранкові руханки» з видатними спортсменами.

КПНЗ «НКДЮСШ»
увійшов до

100 кращих

ДЮСШ України

Завдання міської влади – продовжувати розбудову
спортивної інфраструктури міста: розроблено
та надано на розгляд для фінансування за кошти
державного бюджету проєкт реконструкції стадіону
біля будинку культури ім. О. Гончара.
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СПОРТ
Цього року відповідно до програми Президента України «Здорова країна»
закуплено та заплановано встановлення 7 мультифункціональних спортивних
майданчиків. Загалом, з державного бюджету виділено 3,36 млн грн. З місцевого
бюджету на умовах співфінансування виділено 333 963 грн.

Завдяки підтримці та взаємодії з обласною владою, у 2021 році після довготривалої перерви відновилися і тривають роботи з реконструкція нового стадіону
«Металург», які заплановано завершити в 2022 році.

За програмою Президента України «Велике будівництво» за кошти держбюджету буде збудовано спортивний комплекс для КПНЗ «НКДЮСШ», що
зробить наше місто привабливим і для суміжних територіальних громад.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ
З метою оперативного інформування громади систематично оновлюється
сайт Новомосковської міської ради. Протягом 2021 року його наповнення
інформацією значно підвищилося – додалася велика кількість нових рубрик,
поступово наповнюється нормативно-правова база за попередні роки.
За листопад 2021 року сайтом користувалося понад 4 000 осіб, які здійснили
17 000 переглядів різної інформації.
Міська рада постійно взаємодіє з
мешканцями через свою офіційну
сторінку в мережі «Фейсбук».
Акаунт «Новомосковська міська
громада» у «Фейсбук» має більше
2300 підписників.
Враховуючи вимоги сьогодення та тренди державної політики,
впевнено йдемо у напрямі цифровізації міста. У жовтні підписано договір співпраці з міжнародною благодійною організацією Фондом Східна Європа в рамках програми
"Електронне урядування задля підзвітності влади та участі
громади EGAP".

Вже підключено такі
е-інструменти:
• Е-консультації
• Е-петиції
• Громадський бюджет
• Відкрите місто

Громада зареєстрована у чат-боті «СВОЇ», який дає
змогу швидкого доступу до інформації та можливість
оцінити роботу основних управлінь.
На сайті міської ради з’явилася можливість подати
електронне звернення та електронний запит на
інформацію.
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ВІДКРИТІСТЬ
Центр надання адміністративних послуг - місце, де можна отримати
найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах.

2021 р.

210

2020 р.
адміністративних
послуг

188

26500

звернулося
громадян

23000

10575

надано
послуг

9189

831

надано послуг
у електронному
вигляді

728

Три роки поспіль у Новомосковську успішно реалізується Програма громадського бюджетування, яка надає кожному жителю нашої громади унікальну
можливість виявити ініціативу і стати агентом позитивних змін у місті. На втілення
проєктів-переможців з місцевого бюджету щорічно виділяється 1 млн грн. Всі
проєкти успішно реалізуються.
8320
осіб всього
проголосовано

3044

5 950
2021 рік
2020 рік

2019 рік
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У 2021 році ми почали втілювати в життя положення моєї передвиборчої
програми «Захист. Робота. Турбота».
Щось вдалося краще, над чимось ще необхідно працювати, але, в цілому,
вдалося досягти перших результатів: виконано і навіть перевиконано бюджет громади, розпочалася робота над створенням Стратегії розвитку громади, частково оновлено інфраструктуру як центральних вулиць, так і віддалених мікрорайонів. Місто забезпечене теплом та питною водою.
Наші лікарі та вчителі витримали випробовування пандемією, і ми всі
вдячні їм за це. Не залишено без уваги жодного, хто потребував допомоги.
Перед собою і командою я і надалі ставлю завдання та цілі, що будуть
просувати Новомосковськ вперед та робити життя в ньому комфортним.
Маю надію, що наша громада підтримуватиме всі наші починання та
буде тісно співпрацювати з владою, в тому числі через інструменти електронної демократії.
Тож закликаю всіх до плідної співпраці, конструктивного діалогу та
взаємодії.
Лише разом ми зробимо місто кращим!

З повагою
Сергій Рєзнік

