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ЗВІТ
ПРО РОБОТУ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПО ВОЗНЕСЕНІВСЬКОМУ РАЙОНУ
ЗА 2019 РІК
Робота районної адміністрації Запорізької міської ради по
Вознесенівському району ведеться відповідно до Конституції України,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативноправових і розпорядчих актів вищих органів влади та Положення про
районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському,
Дніпровському,
Заводському,
Комунарському,
Олександрівському,
Хортицькому, Шевченківському району, затвердженого рішенням міської
ради від 30.10.2019 № 27.
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському
району забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району та
реалізує політику міської ради у визначених законодавством сферах
управління. Діяльність районної адміністрації спрямована на забезпечення та
реалізацію пріоритетних напрямків у сфері соціально-культурного розвитку,
підприємництва і торгівлі, житлово-комунального господарства, виконання
соціальних програм, збереження історичних місцевих традицій, підтримання
стабільної суспільно-політичної ситуації в районі.
В 2019 році виповнилось 80 років з дня утворення Вознесенівського
району на урочистий захід, який відбувся 18 січня в КЗ «ПК «Орбіта» було
запрошено керівництво міста, депутати обласної та міської ради,
громадський актив, мешканці Вознесенівського району. Голова районної
адміністрації міської ради відзначив Грамотами та Подяками працівників
навчальних закладів, підприємств, медичних установ та представників
малого бізнесу Вознесенівського району.
У виставковому залі Запорізької обласної організації Національної
спілки фотохудожників відбулося урочисте відкриття виставки Запорізького
міського об’єднання «Колорит» з нагоди 25 річчя з дня заснування та 80
річчя Запорізької області та Вознесенівського району. Вдруге Запорізьким
об’єднанням художників «Колорит» проведено арт-фестиваль «Мистецька
хвиля» на площі Маяковського.
Сектором по культурі та спорту районної адміністрації протягом року
організовано різноманітні заходи в установах, підприємствах та організаціях
району, привітання трудових колективів району з професійними святами.
Спільно з КЗ «Палац культури «Титан» до Новорічних та Різдвяних
свят проведено яскраве свято для дітей та їх батьків.
Проведено районні мітинги присвячені Дню Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні та 75-й річниці вигнання нацистів з України; мітинг з
нагоди відзначення сорокової річниці виведення радянських військ з
Афганістану. Протягом року посадові особи районна адміністрації приймали
участь в обласних та міських мітингах присвячених знаменним подіям.
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Влаштовувалися привітання з врученням пам’ятних подарунків для
ветеранів-визволителів міста Запоріжжя. З нагоди Дня захисника України
голова районної адміністрації міської ради привітав військову частину 3029
Національної гвардії України.
В жовтні 2019 року відкрито меморіальну дошку Самойлову В.Л., який
займав посаду директора Запорізького металургійного коледжу з 1998 по
2018 роки.
Вознесенівський район є центральним районом міста Запоріжжя він
завжди славився своїми проектами щодо розвитку міста. Реалізуються плани,
які покликані істотно поліпшити не тільки зовнішній вигляд району, але і
якість життя городян. За рік відділом житлово-комунального господарства
районної адміністрації проведено значну роботу на території району,
виконано поточний ремонт тротуарів - вул. Перемоги, вул. Рекордна, вул.
Л.Жаботинського біля управління соціального захисту населення, вул.
Незалежної України, пл. Профспілок, пр. Соборний, вул. Лермонтова, бул.
Центральний, вул. М.Гончаренка, бул. Шевченка. Загальний обсяг робіт
склав - 5206,306м2. Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг по
вул. Патріотичній, 78,80, 82, 82а, 82б, 84, 86, 86а; вул. Перемоги, 121; вул.
Незалежної України, 47, 62 та заїзд в арку, 63, 63а, 68 та заїзд в арку; пл.
Профспілок, 3, 3а; вул. Сєдова, 1а, 5; вул. Яценка, 8, 10а, 14а, 16а, вул.
Нижньодніпровська, 4, пр. Соборний, 208, вул. Гагаріна, 2, 6, 8; пр.
Маяковського, 3-5, 7, 10; вул.Жаботинського, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 65,
бул. Центральний, 22, 23; вул. Патріотична, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, вул.
Сталеварів, 14, бул. Шевченка, 6, вул. Лермонтова, 19. Загальний обсяг робіт
склав - 14363,00 м2. Ямковий ремонт доріг загального користування вул.
Зої Космодем’янської, вул. Брянської, мосту Преображенського, пр.
Соборний, вул. Будинок відпочинку, вул. Північне шосе, вул. Південне шосе,
вул. Алюмінієва, вул. Рекордна, пр. Соборний (дамба), вул. Єнісейська, вул.
Південноукраїнська, вул. А. Нахімова, вул. Перемоги, вул. Яценка, вул.
Гагаріна, вул. Сєдова. Загальний обсяг робіт склав - 760,00 м2. Нанесено
дорожню розмітку площею 1591,7 м2. З метою оптимізації транспортного
руху та забезпечення безпеки пішоходів на території Вознесенівського
району встановлені засоби регулювання дорожнього руху у кількості 105
одиниць та засоби примусового зниження швидкості - лежачі поліцейські та
дорожні знаки по вулицях: бул. Центральний, 15б - біля дитячого садочку
№161, вул. Рекордна, 27а - біля ліцею «ЛОГОС». Проведено поточний
ремонт металевої огорожі вздовж дороги по пр. Соборному - від вул.
Лермонтова до вул. Я.Новицького.
Виконано поточний ремонт нежитлової будівлі, громадського туалету
по пр. Соборному, 206 та передано його в господарське відання КП «Титан».
В місцях масового перебування людей - парках, скверах, зупинках
громадського транспорту, вздовж вулиць району відремонтовано та
пофарбовано малі архітектурні форми – бетонні лави всього 31 одиниця.
Встановлено урни на бетонні фундаменти 32 одиниці.
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За ініціативою районної адміністрації та за підтримки депутатів
Запорізької міської ради в 2019 році продовжено роботи по встановленню
дитячих та спортивних майданчиків по вулицях: Перемоги, 9/ Возз’єднання
України, 14, Нижньодніпровська, 2а; Патріотична, 58б; бул. Центральний,4;
Л.Жаботинського, 7а; Незалежної України, 82б; Перемоги, 81а; Сталеварів,
28а; 12 Квітня, 65; Незалежної України, 65. Здійснено поточний ремонт 120
елементів дитячих та спортивних майданчиків.
Мета будь якої влади – створити належні умови проживання для
мешканців відповідної території, організувати зони відпочинку, дозвілля.
Районною адміністрацією здійснюється контроль за ходом реалізації
проекту «Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної
магістралі в м. Запоріжжі – нове будівництво».
Вже завершено проекти - «Реконструкція пішохідної частини
проспекту Маяковського в м. Запоріжжі», Реконструкція автодороги по пр.
Маяковського від вул. Патріотичної до каскаду фонтанів «Веселка»;
«Реконструкція елементів благоустрою прилеглої території вул. Якова
Новицького - від вул. Патріотичної до вул. Перемоги»
Особливу увагу районна адміністрація міської ради приділяє
санітарному стану Вознесенівського району. Так, у 2019 році було вивезено
на захоронення 112945,8 тон твердих побутових відходів, обсяг вивезеного
опалого листя з внутрішньо квартальних територій за минулий рік склав
2567,00 тон, обсяг вивезеного гілля склав 678,6 тон.
Відділом житлово-комунального господарства районної адміністрації
спільно з КРБП «Зеленбуд» виконано роботи з озеленення газону по вул.
Сєдова, 5, висаджено дерева по бул. Центральному.
У Вознесенівському районі проводиться активна робота по ліквідації
аварійно небезпечних дерев, за звітний період видалено 166 одиниць
аварійних та сухостійних дерев, здійснено омолодження та санітарну обрізку
340 дерев. Підрядною організацією виконано гербіцидну обробку біля 3000
одиниць дерев та порослі. Видалено поросль з території парку ім. Пушкіна,
приведено до належного санітарного стану територію балки Алюмінієвої.
З метою зниження алергічних захворювань серед населення, з квітня по
жовтень 2019 року комунальними підприємствами, учбовими закладами та
лікувальними установами, підприємствами та організаціями здійснювалися
заходи щодо ліквідації карантинних рослин механічним методом на
території, яка склала 3944200 м2. Підрядними організаціями оброблено
хімічним методом територію, яка склала 90580,00 м2. КРБП «Зеленбуд»
проведено обробку фітоценотичним методом по вул. Гагаріна/пр.Соборний,
оброблено територію 610 м2.
Також в м. Запоріжжі працювала «Гаряча лінія» щодо боротьби з
ліквідацією карантинних рослин. З травня по жовтень відпрацьовано понад
89 звернень від активістів міста, а з метою отримання достовірної інформації
та прийняття оперативних рішень у відділі комунального господарства
практикуються виїзди на місце. За звітній період проведено 546 рейдів.
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Відповідно до
міської програми по боротьбі з карантинними
рослинами, амброзії полинолистої в період з червня по жовтень 2019 року
районною адміністрацією міської ради проводився конкурс «Територія без
амброзії». До конкурсу було залучено понад 200 підприємств, установ та
закладів Вознесенівського району. Фактично прийняли участь понад 57
підприємств, установ та закладів.
За 2019 рік приватизовано139 квартир та кімнат у гуртожитках. Видано
15 дублікатів свідоцтва на право власності на житло. На квартирному обліку
знаходиться 1974 осіб, поставлено на квартирний облік 71 особу в тому числі
учасників АТО - 2 особи, 2 дитини сироти.
На території району створено 116 ОСББ в 120 житлових будинках, 30 з
них – житлово-будівельні кооперативи. У 2019 році проведено 9 нарад з
головами ОСББ та квартальними комітетами щодо утримання території у
належному стані.
Вознесенівський район – це адміністративно-діловий, індустріальний,
туристичний, науково-культурний, центр міста Запоріжжя. Він має могутню
інфраструктуру соціальних та комерційних об’єктів. Тут розташовані парки,
рекреаційні зони загальноміського значення. На території району
знаходиться перлина природи і історії України, унікальна пам’ятка культури
– острів Хортиця. На острові Хортиця розташовано Національний заповідник
„Хортиця”, історико-культурний центр „Запорозька Січ”, музей Запорозького
козацтва, кінний театр „Запорозькі козаки”, Муніципальний театрлабораторія "Vie", санаторії-профілакторії, бази відпочинку. Загальна площа
району становить 50,78 кв.км, район формують 5 площ: Профспілок,
Фестивальна, Героїв майдану, Маяковського та Поляка, 2 проспекти:
Соборний – в межах району, Маяковського, 3 бульвари: Центральний,
Гвардійський, Шевченка, 89 вулиць, 16 провулків, Набережна магістраль в
межах району, 5 парків площею 38,3 га та 10 скверів площею 15,0 га, 3 алеї.
Чисельність населення району станом на грудень 2019 року складає 100083
особи.
Відділом ведення Державного реєстру виборців районної адміністрації.
в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі проведено 3
щомісячних періодичних поновлень бази даних Державного реєстру
виборців. Підготовлено та виконано 132 накази начальника відділу про
внесення змін до персональних даних виборців. Прийнято та відпрацьовано
29 заяв та запитів щодо персональних даних виборців. Надано відповіді на 49
запитів УДМС України в Запорізькій області.
Фахівцями відділу адміністративно-правової роботи постійно
здійснюється контроль за дотриманням норм законодавства України,
надається правова допомога у підготовці матеріалів, на підставі яких
готуються розпорядження голови районної адміністрації.
Спільно з правоохоронними органами здійснюється координація та
контроль за діяльністю громадських формувань. У Вознесенівському районі
зареєстровано 12 громадських формувань з охорони громадського порядку та
державного кордону. Протягом року проведено 4 наради за участю
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Вознесенівського відділення ДВП ГУНП у Запорізькій області, керівників
громадських формувань з охорони громадського порядку. За поданням
керівників громадських формувань підготовлено розпорядження та видано 15 посвідчень членам формування «Ягуар», 12 посвідчень членам
формування «Страж», 8 посвідчень членам формування «Універсітет».
Громадські формування з охорони громадського порядку спільно з
Вознесенівським відділенням ДВП ГУНП у Запорізькій області забезпечують
охорону громадського порядку на всіх масових заходах, які відбуваються на
території Вознесенівського району.
Протягом 2019 року фахівцями відділу організаційної та кадрової
роботи районної адміністрації організовано роботу щодо матеріальнотехнічного забезпечення дільничних виборчих комісій при проведенні двох
турів виборів Президента України та виборів народних депутатів України.
Організовано проведення 12 консультативно-правових зустрічей з
населенням, які відбуваються кожен третій четвер місяця. За рік надано
первинну правову допомогу 74 особам.
З метою забезпечення розвитку громадської ініціативи, самостійного
рішення населенням питань соціально-економічного розвитку району
районною адміністрацією міської ради щоквартально аналізується діяльність
35 органів самоорганізації населення.
Проведено аналіз потреби населення Вознесенівського району в
забезпеченні скрапленим газом. Щомісячно надавалася інформація до
департаменту економічного розвитку міської ради.
Робота з кадрами та кадровим резервом в районній адміністрації
Запорізької міської ради по Вознесенівському району спрямована на
виконання Законів України “Про службу в органах місцевого
самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про очищення влади” на
удосконалення системи роботи з кадрами, забезпечення добору та
укомплектування
посад
районної
адміністрації
міської
ради
висококваліфікованими кадрами, спроможними забезпечити життєдіяльність
району.
Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, просування
по службі посадових осіб районної адміністрації міської ради та ведення
роботи з кадрами здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про
службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,
«Про очищення влади», чинного трудового законодавства та відповідних
нормативних актів.
У 2019 році на службу в районну адміністрацію Запорізької міської
ради по Вознесенівському району призначено 3 особи.
З метою упорядкованого ведення кадрового діловодства особові
справи, трудові книжки та особові картки (форма П-2 ДС) оформлюються
згідно з діючими нормативно-законодавчими актами.
Відділом організаційної та кадрової роботи районної адміністрації
міської ради щоквартально забезпечено своєчасну і якісну підготовку
статистичних звітів про кількісний та якісний склад посадових осіб місцевого
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самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів, їх навчання,
підвищення кваліфікації та стажування.
На підставі статті 17 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування”, керуючись розпорядженнями міського голови від
28.12.2018 № 2727 к/тр “Про затвердження терміну і графіка проведення
співбесід з керівниками виконавчих органів міської ради, посадовими
особами апарату міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради» та
на виконання розпорядження голови районної адміністрації Запорізької
міської ради по Вознесенівському району від 16.01.2019 №4 к/тр «Про
затвердження термінів і графіка проведення співбесід з посадовими особами
районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району»
було проведено щорічну оцінку виконання посадовими особами місцевого
самоврядування районної адміністрації міської ради покладених на них
завдань та обов’язків згідно з посадовими інструкціями, планових та
позапланових завдань за підсумками роботи у 2018 році.
З метою розкриття значення служби в органах місцевого
самоврядування, прозорості діяльності посадових осіб місцевого
самоврядування проводиться інформування населення міста через засоби
масової інформації. Постійно надається інформація на офіційний портал
Запорізької міської влади, на якому всебічно та повно висвітлюється робота
структурних підрозділів районної адміністрації міської ради. Районна
адміністрація міської ради має свою сторінку у соціальній мережі «Фєйсбук».
Відділом організаційної та кадрової роботи районної адміністрації
міської ради забезпечено ведення військового обліку військовозобов’язаних і
призовників відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу».
Питання боротьби з корупцією знаходиться на постійному посиленому
контролі керівництва районної адміністрації міської ради, цим питанням
приділяється належна увага на апаратних нарадах, навчаннях посадових осіб.
Протягом 2019 року здійснено комплекс організаційних і практичних
заходів, спрямованих на попередження корупційних діянь з боку посадових
осіб районної адміністрації міської ради.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», до ч.1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»
всі посадові особи районної адміністрації міської ради щорічно до 1 квітня
подають декларації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування шляхом заповнення на офіційному веб - сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції.
Відповідальні особи районної адміністрації міської ради контролюють
питання подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції». За звітній період подачу декларацій
здійснено своєчасно.
Вознесенівський район – один із найбільших промислових районів
міста, де сконцентровано значний економічний і трудовий потенціал
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промислових підприємств. Вознесенівський район налічує біля 50
промислових підприємств різних галузей, що складає чверть від загальної
кількості промислових підприємств міста, в тому числі найбільш потужні
підприємства: ПАТ «Український графіт», ПАТ «Запорізький виробничий
алюмінієвий комбінат», ПАТ «Запорізький електроапаратний завод», ПАТ
«Запорізький домобудівний комбінат», ПАТ «Запоріжавтоматика», ДП
«Науково-дослідний проектний інститут титану», ТОВ «Виробниче
об'єднання «Моліс», ПП «Лібра-Лайн», УІ ТОВ «Урожай», ТОВ «Фірма
«Стелсі», ТОВ «Торговельний дім «Славія», ТОВ «Квас Бевериджиз», ТОВ
«Видавничий будинок «Кераміст», Запорізька дирекція ПАТ «Укртелеком»,
Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Приймають активну участь в
економічному зростанні району малий бізнес – підприємці. Так відділом
економічного розвитку та підприємництва районної адміністрації міської
ради за 2019 рік розглянуто 221 заява від суб’єктів підприємницької
діяльності. Оформлено 132 розпоряджень голови районної адміністрації
«Про відведення місця для розміщення засобу пересувної мережі» та
укладено 132 договори на право користування місцем для розташування
засобу дрібно роздрібної торговельної мережі та сфери послуг; 4
розпорядження голови районної адміністрації «Про закріплення об’єкту
благоустрою для утримання в належному санітарному стані» та укладено 4
договори про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному
стані; 26 документів щодо встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі,
ресторанного господарства, сфери послуг, соціально-культурного та іншого
призначення, з них 9 режими роботи продовжених (цілодобових); 50
договорів та 4 додаткові угоди на право користування місцями для
розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності. Надходження до бюджету за 2019 рік склали 273942,79 гривні.
Фахівцями відділу економічного розвитку та підприємництва районної
адміністрації проводиться робота з несанкціонованою торгівлею у
Вознесенівському районі, так за 2019 рік проведено 103 рейди, складено 44
протоколи.
При районній адміністрації веде діяльність тендерний комітет.
Протягом року проведено 210 засідань, відбулися відкриті торги на суму
понад 26 мільйонів гривень, допорогових закупівель на суму понад 1 мільйон
гривень. Економія бюджетних коштів склала 1620000 гривень. Інформація
про закупівлі є відкритою і висвітлюється на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель (prozorro.gov.ua).
Визначальним напрямком роботи районної адміністрації є робота зі
зверненнями громадян, ця робота ведеться відповідно до Закону України
«Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування». За 2019 рік до районної
адміністрації міської ради звернулося 2598 осіб. За видами звернень, як і в
минулий рік домінують заяви (клопотання) – 1429, скарги – 4, пропозицій або
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зауважень до районної адміністрації не надходило. Позитивно вирішено 408
звернень, надано роз'яснення на 928 звернень, на розгляді залишається 88
звернень.
Документообіг службової кореспонденції за звітній період склав: 4119; сформовано резолюцій, доручень на виконання – 11865; зареєстровано
вихідної кореспонденції (ініціативні листи) – 883; відправлено вихідної
кореспонденції – 8079. Затверджено розпоряджень голови районної
адміністрації міської ради – 938, у тому числі: з основної діяльності – 678;
кадрові питання – 125; відпустки – 95; адміністративно-господарські питання
– 40.
Досягнути успіху в процвітанні нашого міста та Вознесенівського
району- кропітка, наполеглива, щоденна робота. Однак ми можемо прямо
зараз здійснювати дії, які допоможуть створити Вознесенівський район ще
кращім.
З повагою,
Голова районної адміністрації
міської ради по Вознесенівському району

Олександр Ніколаєнко

