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Інформація про роботу місцевої ради та її органів, про виконання 
планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих 

програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців 
 

На 01.11.2021 р. було організовано і проведено 14 сесій міської ради, де 

було прийнято 594 рішення. Більшість прийнятих рішень стосуються: 
земельних питань, благоустрою міста, внесення змін до бюджету 
Голопристанської міської територіальної громади, матеріально-технічного 
забезпечення закладів соціально-культурної сфери, організаційно-

структурних питань міської ради та виконавчого комітету міської ради, 
ремонту об’єктів благоустрою, дитячих садочків, шкіл та ін.  

За звітний період проведено 74 засідання постійних комісій міської ради. 
Були підготовлені відповідні висновки і рекомендації з усіх питань, які 
виносилися на розгляд сесії. 

Ознайомитися з рішеннями сесій та їх проєктами, рішеннями виконавчого 
комітету, протоколами постійних комісій можна на новому офіційному веб-

порталі Голопристанської міської ради (https://holaprystan.dosvit.org.ua/) у 
розділі Документи.  

Згідно зі звітом про виконання бюджету Голопристанської міської 
територіальної громади за 9 місяців 2021 року план з власних доходів 
загального фонду бюджету громади виконано на 101,2% (план – 103669,0 

тис.грн, фактично отримано – 104888,5 тис.грн). На видатки загального фонду 
бюджету міської ТГ направлено 189011,7 тис.грн, на видатки спеціального 
фонду – 14817,7 тис.грн. 

На видатки бюджету розвитку бюджету міської ТГ спрямовано кошти в 
сумі 11646,9 тис.грн, з них на: 

- реконструкцію Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 (прибудова 
перехідної галереї) на суму 3949,2 тис.грн;  

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт частини існуючого покриття вул. Лікарняна с. Нова Збур’ївка, 
вул.Чорноморська і вул. Зоряна м. Гола Пристань – 238,2 тис.грн;  

- капітальний ремонт частини тротуарів по вул.1 Травня в м. Гола 
Пристань – 1232,7 тис.грн;  

- капітальний ремонт 6 санвузлів Голопристанської гімназії – 315,3 

тис.грн;  
- виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію 

стадіону «Дніпровець» – 85,1 тис.грн;  
- капітальне будівництво огорожі Голопристанської ЗОШ № 1 – 35,1 

тис.грн; 
- капітальний ремонт огорожі Гладківської та Таврійської ЗОШ – 940,2 

тис.грн;  
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- капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі Старозбурївської ЗОШ – 

1424,2 тис.грн;  
- капітальний ремонт будівлі (парапети) ЗДО «Посмішка» – 148,1 тис.грн;  
- капітальний ремонт покрівлі ЗДО «Олімпієць» – 237,0 тис.грн;  
- капітальний ремонт будівлі УСЗНСП – 240,9 тис.грн. 
- капітальний трансферт КП «Гопри-Водоканал» для поповнення 

статутного фонду на придбання фекального насосу для КНС № 2 – 388,7 

тис.грн; 
- придбання матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, 

культури та міської ради на суму 1870,4 тис.грн та ін. 
Отже, підсумовуючи вище зазначене, можна відзначити, що проводиться 

постійна робота міської ради та її органів по реалізації програм соціально-

економічного та культурного розвитку Голопристанської міської 
територіальної громади, освітньої галузі та галузі житлово-комунального 
господарства. 
 


