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Заслухавши та обговоривши звіт міського голови Крижановського І.Б. про роботу
виконавчого комітету Знам’янської міської ради за 2014 рік, керуючись ст. 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Звіт міського голови Крижановського І.Б. про роботу виконавчого комітету
Знам’янської міської ради за 2014 рік взяти до відома (додається).
2. Роботу виконавчого комітету Знам’янської міської ради за звітний період
визнати задовільною.
3. Звіт міського голови Крижановського І.Б. про роботу виконавчого комітету
Знам’янської міської ради за 2014 рік опублікувати в газеті „Знам’янські вісті" та
висвітлити на веб-сайті Знам’янської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами
виконавчого комітету Знам’янської міської ради Л.Меренкову.

Міський голова

І.Крижановський

ЗВІТ
міського голови про роботу виконавчих органів міської ради
за 2014 рік
Шановні депутати, шановна громада!
Минув ще один рік діяльності виконавчого комітету міської ради 6-го скликання.
Відповідно до ст.42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» я, міський
голова, звітую про діяльність виконавчих органів за минулий рік.
2014 рік був непростим, це був час суттєвих змін для українців та знам’янчан, але,
незважаючи на важку економічну ситуацію в Україні, нам вдалось виконати основні
завдання у соціально-економічній, промисловій сфері, у галузі житлово-комунального
господарства, торгівлі, освіті та культурі.
Отже, досягнутий результат – це наш із вами спільний результат, і я щиро вдячний
вам за розуміння та ефективну співпрацю.
Також хочу особливо подякувати знам’янчанам, підтримка та допомога яких стає
вагомою у вирішенні багатьох питань. Ваша небайдужість до розвитку міста Знам’янка
змінює його на краще.
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Промисловість
За 2014 рік промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на
98306,4 тис. грн., що становить 138,1 % до 2013 року, в т.ч. по галузях:
 хімічна – 63475,8 тис. грн. - 64,6% в загальному обсязі;
 харчова – 29268,3 тис. грн. - 29,9%;
 машинобудування – 1473,9 тис. грн. – 1,5%;
 поліграфічна – 318,2 тис. грн. - 0,3%;
 водопостачання – 3680,2 тис. грн. - 3,7%.
За 2014 р. темпи росту обсягів промислового виробництва до 2013 року (із
застосуванням ціни одиниці продукції у 2010 році, яка є базовою для здійснення
розрахунку зазначеного показника) склали 130,5%, в т. ч. по галузях:
 харчова – 153,3% (ТОВ “Агропродукт”, ТОВ “Знам’янський хлібокомбінат”,
ПСП «Агропроменерго»);
 хімічна – 127,3% (ТОВ “Геоїд”);
 машинобудування – 149,9% (ВАТ “Завод “Пуансон”);
 поліграфічна – 112,3% (міськдрукарня);
 ремонт і технічне обслуговування машин – 83,1% (ПП «Євростандарт», ПП
«Еталон-Сервіс», ТОВ «Стантехсервіс-Знамянка»).
Інвестиційна активність підприємств міста
За січень-вересень 2014 року підприємствами та організаціями міста освоєно 16,7
млн. грн. капітальних інвестицій, що на 2,4 млн.грн. більше, ніж у 2013 році, а саме такими
підприємствами міста: ТОВ "Геоід", ТОВ "Октан-Ойл", ТОВ "Титан-Ойл", ФГ "Мороз
А.П.", ТОВ "Агропродукт", ТОВ "Марсель", ПП "Фенікс", ТОВ "Форма-Март", СФГ
"Микола", ПСП "Агропроменерго". На кожного мешканця міста в середньому припало 576
грн. капітальних інвестицій. Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій
були власні кошти підприємств та організацій.

Транспорт
В 2014 році перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування здійснювали три перевізника: ПП «Орбіта» та фізичні особи-підприємці
Постика С.М. та Цигульський М.В. З метою здійснення контролю за виконанням умов
договорів на перевезення пасажирів, працівниками відділу економічного розвитку,
промисловості, інфраструктури та торгівлі міськвиконкому проведено 12 рейдових
перевірок. Протягом звітного періоду розглянуто 13 скарг та пропозицій з питань
транспортного забезпечення міста, переважна більшість яких стосувалася перевезення
пільгових категорії громадян, по кожній скарзі вжиті заходи щодо усунення
порушень.
За звітний рік на міських маршрутах перевезено 1014,1 тис. пасажирів, що
становить 66,3% до 2013 року, з них платних пасажирів –517,1 тис. пас.(67,9% до 2013
р.), пільгових – 569 тис. пас. (74% до 2013 р.). Зниження пасажироперевезень порівняно
з 2013 роком відбулося за рахунок зменшення кількості платних пасажирів, на які
вплинуло збільшення вартості проїзду та зменшення кількості пільгових рейсів.
В 2014 році проведено два обстеження перевезення пільгових категорій громадян
на міських маршрутах та визначено середньоденну кількість пільгових пасажирів для
проведення з перевізниками розрахунків по компенсаційних виплатах за перевезення
пільгових категорій громадян. За результатами обстеження, проведеного в січні 2014
року, середньоденна кількість громадян, які мають право на безкоштовний проїзд,
становила 1963 пасажира. Результати обстеження, проведеного в квітні 2014 року,
після скорочення пільгових рейсів, засвідчили зменшення середньоденної кількості
пільговиків до 1169 пасажирів, тобто на 40,5%.
Ведення відділом економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та
торгівлі щоденного моніторингу роботи автобусів на маршрутах дало можливість
контролювати забезпечення міських маршрутів необхідною кількістю автобусів та
забезпечити регулярність руху автобусів на 99,6%.
У зв’язку із закінченням терміну дії договорів на перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах, які діяли протягом 5 років, 19.12.2014 року
проведено новий конкурс з визначення автомобільних перевізників на міських
автобусних маршрутах.
Приватизація житла
За 2014 рік у житловому фонді комунальної власності міста документально
оформлено приватизацію 11 квартир, право на приватизацію житла використали 23
громадянина. На даний час залишаються не приватизованими 83 квартири.
Зайнятість населення, робочі місця
За 2014 рік в місті створено 526 нових робочих місць, що становить 96,0 % до
річного планового завдання: за рахунок збільшення обсягів виробництва створено 77 нових
робочих місця (ТОВ"Індустріальна компанія України", БМЕУ № 3, ПАТ "Акватек", ТОВ
"Титан-Ойл", ТОВ "Октан-Ойл", 18 державна пожежно-рятувальна частина, ФГ "Матвеєв");
створено 139 робочих місць за рахунок залучення громадян до підприємницької діяльності,
здійснена одноразова виплата допомоги по безробіттю 50 громадянам для організації
підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу; за рахунок укладення 310 договорів
між роботодавцем - фізичною особою та найманими працівниками.

Комунальна власність міста
Затверджено перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в
2014 році, та визначено способи їх приватизації. Протягом 2014 року від приватизації
об'єкту комунальної власності надійшло до місцевого бюджету 125585 грн., проти 53000
грн. у 2013 році. Кошти використано на: часткове фінансування придбання ризографу для
міськдрукарні – 25,6 тис.грн; капітальний ремонт закладів освіти (садочки) – 40,0 тис.грн.;
капітальний ремонт житлового фонду (ОСББ за результатами конкурсу) – 60,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2015 р. укладено 40 договорів оренди комунального майна,
одержано 380,0 тис.грн. від оренди комунального майна, що на 109,5% більше, ніж у 2013
році (кошти використані згідно статутної діяльності підприємств).
Соціальне партнерство
За звітний період по місту діють 54 договори про соціальне партнерство, із них: 34
- зі сплатою благодійних внесків; 20 – різне. Сума виконаних зобов’язань до цільового
благодійного фонду "Благоустрій міста" за 2014 рік становила 204800,0 грн. (в т.ч. сплата
за договорами про соціальне партнерство становить 164096,04 грн., проти 105656,3 грн. за
2013 рік, що на 155,3% більше (кошти використано на благоустрій міста, а саме:
 послуги з технічної перевірки електролічильників вуличного освітлення
міста на суму 1703,29 грн.;
 придбання господарського інвентарю та матеріалів для виконання робіт з
благоустрою на суму 1405,00 грн.;
 придбання паливно-мастильних матеріалів для косіння трави на суму
7544,00 грн.;
 для оплати робіт та послуг з поточного ремонту малих архітектурних форм
на військовому меморіальному кладовищі на суму 2647,94 грн.;
 вапняне фарбування дерев, бордюрів міста та огорожі міського Парку
відпочинку на суму 10925,56 грн.;
 вивезення сміття, листя, гілок з парків, скверів та вулиць міста на суму
29624,62 грн.;
 для очищення проїжджої частини доріг біля тротуарів від ґрунту та бруду
на суму 18648,41 грн.;
 олійне фарбування лавок, утримання малих архітектурних форм у міському
Парку відпочинку та по місту на суму 961,20 грн.;
 транспортні послуги на суму 17879,10 грн.;
 нанесення дорожньої розмітки на суму 4980,67 грн.;
 виправлення профілю основ доріг на суму 27938,87 грн.;
 поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Осадчого (від вул.Леніна до
ТОВ АСТІ "Знам'янський елеватор") в м.Знам'янка на суму 70000,00 грн.;
 встановлення дорожніх знаків на суму 8139,60 грн.;
 підготовка міста до свят на суму 4230,49 грн.;
 зимове утримання доріг на суму 2901,35 грн.;
 придбання дверного блоку ДНЗ №2 «Теремок» 4350,0 грн.
Розвиток інфраструктури
Протягом 2014 року укладено 14 договорів про залучення участі (внеску)
замовників на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста та отримано до
бюджету 42202,78 грн., що на 25% менше, ніж у минулому році (кошти зараховано до
бюджету розвитку та використано на фінансування капітальних видатків відповідно до
кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів).

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічною діяльністю станом на 01.01.2015 р. в місті займається 2
промислові підприємства. Географія ведення такої діяльності різноманітна. Підприємства
міста мають зовнішньоекономічні зв’язки з підприємствами країн СНД (Республіка
Білорусь, Молдова, Азербайджан, Грузія) країн Європи (Польща, Румунія,) та ближнього
зарубіжжя (Ізраїль).
Обсяг експорту товарів міста за січень-листопад 2014 року становив 1,7
млн.дол.США, що на 117,0% більше, ніж у відповідному періоді 2013 року. Основу
товарної структури експорту склали продукти рослинного походження.
Торгівля
Оновлено дислокацію об'єктів сфери торгівлі, послуг та громадського харчування,
ринків міста. Торгівельна мережа міста представлена 202 об’єктами торгівлі, 23 закладами
громадського харчування, 5 ринками, 20 аптеками та аптечними пунктами, 8 - АЗС, 4
об’єктами фірмової торгівлі, 106 об’єктами побутового обслуговування населення, на яких
працює понад 9552 чоловіка. Крім того, торгівлею в місті займається близько 2300
фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності.
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг за 2014 рік,
становив 1371,8 млн.грн., що на 104,7 % більше, ніж у 2013 році, у тому числі населенню –
17,2 млн.грн., або 1,3 % загального їх обсягу, що на 1,75 % менше, ніж у відповідному
періоді 2013 року (17,5 млн.грн.).
Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на 1 особу по місту у 2014 році склав
595,82 грн., проти 599,39 грн. у 2013 році, із зменшенням на 0,6 %.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із
роздрібної торгівлі за січень –вересень 2014 року, становив 146,2 млн.грн., що 21,2 млн.
грн., або на 17 % більше, ніж у відповідному періоді 2013 року.
Діяльність підприємств фірмової торгівлі та учасників проекту «Купуй
Кіровоградське» займає один з пріоритетних напрямків розвитку торгівлі в місті:
найбільші з них - "Королівський смак", "Формула смаку", "Ласка", "Ятрань", "Сонола", "ВК
і К", "Черняхівський м’ясопереробний комплекс", "Українські ковбаси", "Ярунь",
Кіровоградський хлібозавод, Олександрійський хлібозавод.
Станом на 01.01.2015 року у місті функціонують 5 ринків спеціалізованої та
змішаної торгівлі.
У звітному періоді здійснювався комплекс заходів, спрямованих на забезпечення
додержання суб’єктами господарської діяльності вимог законодавства щодо якості та
безпеки товарів, порядку заняття торговельною діяльністю та правил торговельного
обслуговування населення. По факту виявлених порушень при продажу продовольчих
товарів до порушників застосовувались передбачені діючим законодавством заходи впливу.
Разом з контролюючими органами складались протоколи про адміністративні
правопорушення, призупинявся продаж неякісних товарів тощо.
На сьогоднішній день у місті працює 1 соціальний відділ магазину "Імперія" по
вул. Гагаріна, 18-а., за звітний рік відбулося зменшення кількості таких відділів та
магазинів, які працювали на території міста.
Організовано святкову торгівлю під час проведення міських заходів та свят. Для
підготовки до новорічних свят організовано роботу ялинкових базарів.
Для забезпечення продовольчої безпеки міста міськвиконкомом укладені 2
договори з керівниками хлібопекарних підприємств – Басовою Л.С, Матвієнком В.О. на
безперебійне постачання печеного хліба в роздрібну торгівлю міста, щодня хлібопекарними
підприємствами міста випікається близько 2 тонн хліба та хлібобулочних виробів.

Тарифна політика
Проведено перевірки наданих підприємствами планових розрахунків тарифів на
житлово-комунальні послуги. Затверджено 5 рішень виконкому по встановленню тарифів
на житлово-комунальні послуги.

Фінансово-господарська діяльність комунальних підприємств міста
Щопівроку проводиться аналіз фінансово господарської діяльності підприємств
комунальної власності міста. За результатами проведеного аналізу зобов'язано керівників
комунальних підприємств вжити заходи щодо недопущення формування заборгованості по
податках та заробітній платі.
Проведено перевірку фінансово-господарської діяльності
КП «Знам’янська
міськдрукарня», з метою виявлення та усунення проблемних питань у фінансовій сфері
згідно розпорядження міського голови від 10.10.2014 року №175 .
Регуляторна політика
Станом на 01.01.2015 року у місті діє 16 регуляторних актів міської ради та
виконавчого комітету. З початку року проведено 1 захід з публічного обговорення
проектів регуляторних актів, прийнято 1 регуляторний акт. Всього з початку року
проведено 2 базових, 1 повторне і 2 періодичні відстеження результативності
регуляторних актів.
Розвиток підприємництва
Станом на 01.01.2015 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців
складає 1983 од., що на 1,4 % менше, ніж у 2013 році, кількість малих підприємств 125
од., що на 1,6 % менше, ніж у 2013 році, кількість середніх підприємств 52 од., що на 5,5
% менше, ніж у 2013 році. Всього станом на 01.10.2014 року в місті зареєстровано всього
2160 суб'єктів малого підприємництва.
Обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього
підприємництва по місту за 2014 рік складає 6,7 млн.грн., що становить 111,7 % від
показників 2013 року (6,0 млн. грн.).
За 2014 рік адмінцентром надано 120 консультацій, що у 7 разів більше, ніж у 2013
році, звернулося за наданням адміністративних послуг 1813 осіб, видано 1776 результатів
по наданню адмін.послуг, що у 5,5 разів більше, ніж у 2013 році.
Станом на 01.01.2015 року дозвільним центром надано 233 консультацій суб’єктам
звернення, що на 140,4 % більше, ніж у 2013 році, звернулося за наданням документів
дозвільного характеру – 411 осіб, видано документів дозвільного характеру – 138, проти
262 за 2013 рік , в т.ч. декларацій -24.
БЮДЖЕТНО - ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Фінансовим управлінням Знам’янського міськвиконкому протягом 2014 року
проводилась відповідна робота, яка була спрямована на забезпечення належного
виконання міського бюджету та економного витрачання бюджетних коштів.
За звітний період підготовлено 14 матеріалів на засідання сесій міської ради з питань
щодо внесення змін до рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2014 р.» (із
змінами) та 4 засідань сесій міської ради з питань виконання міського бюджету за 2014 р.
Проводились наради (всього10), роз’яснювальна робота з головними
розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня щодо прийнятих Урядом антикризових

мір та змін до показників місцевих бюджетів на 2014 рік; запровадження жорсткого
контролю, цільового і ефективного використання наявних фінансових ресурсів та
спрямування їх на першочергові витрати (заробітну плату, енергоносії).
З метою здійснення заходів щодо прозорості і відкритості діяльності фінансового
управління протягом року на сайті Знам’янської міської ради та в міській газеті
«Знам’янські вісті» висвітлювалась робота щодо виконання міського бюджету.
Завдяки наданим листам та пропозиціям Міністерству фінансів України,
департаменту фінансів щодо незабезпеченості в повному обсязі коштами для виплати
заробітної плати на оплату комунальних послуг та розрахунків за енергоносії місто
отримало дотацію в сумі 5547,0 тис. для забезпечення фінансування заробітної плати
працівників бюджетних установ.
Для своєчасної виплати заробітної плати та для розрахунків за енергоносії
оформлено та отримано 14 короткотермінових позик на суму 16640,9 тис.грн.
До кінця бюджетного періоду планується виплатити в повному обсязі заробітну
плату працівникам бюджетної сфери, в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету на
вирівнювання фінансової забезпеченості та максимально спрямувати кошти на оплату
енергоносіїв бюджетних установ.
Завдяки проведеним перевіркам витрачання коштів в бюджетних установах міста
було досягнуто більш ефективне та раціональне їх використання.
За 11 місяців поточного року було профінансовано видатків, які здійснюються за
рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету у сумі 4010,6 тис. грн., які були
спрямовані на фінансування капітальних видатків бюджетних установ, робіт по
реконструкції та капітальному ремонту об’єктів комунальної та соціально-культурної
сфери, житлово-комунального господарства; здійснено внески до статутних капіталів
комунальних підприємств.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА
Виконавчий комітет, виходячи із обсягів фінансування та перспективного плану
роботи за звітний рік, разом із управлінням містобудування, архітектури та житловокомунального господарства Знам’янської міської ради, керівництвом комунальних
підприємств міста втілював у життя рішення виконавчого комітету та плани роботи
кожної галузі комунального господарства.
Капітальний, поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності в 2014
році виконано на загальну суму 3 372,433 тис.грн., відремонтовано 18 тис.м.кв дорожнього
полотна, загальна протяжність складає 9 км.
Мережі зовнішнього освітлення
Виконано реконструкцію мереж зовнішнього освітлення у м. Знам’янка на суму 263
тис.грн, загальна протяжність відремонтованих ліній 15 км, встановлено 176 ліхтарів, та
замінено 265 розжарювання на енергозберігаючі, на утримання мереж та оплату
електроенергії витрачено 273 тис.грн.
Заходи з благоустрою та санітарної очистки міста
.На санітарну очистку вулиць і доріг міста використано 256,5 тис. грн. Прибиранням
центральної частини міста досить успішно займалась бригада двірників, а витрати на їх
утримання зменшились вдвічі порівняно з минулими роками. Здійснювались заходи по
забезпеченню екологічного збирання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження і захоронення відходів на суму 58,595 тис.грн.; по боротьбі з карантинними
рослинами, косіння трав на суму 15,293 тис.грн.; а також роботи по видаленню та обрізці
крон та гілок дерев на суму 3,421 тис.грн.

Головним спеціалістом з питань екології та благоустрою проведено 78 рейдів по
перевірці дотримання Правил благоустрою, вручено 304 приписи (виконано – 295, на
контролі - 3), та складено 6 протоколів на порушників правил благоустрою, стягнуто
коштів – 1520,0 грн.
В 2014 році комунальне підприємство «Ритуал» отримало з міського бюджету на
утримання міських кладовищ 95,0 тис. грн., в тому числі на поховання одиноких
померлих – 9,405 тис. грн.

Ремонт та утримання житлового фонду
Комунальним підприємством “Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1”
постійно проводяться роботи по поточному утриманню житлових будинків та
прибиранню прибудинкових територій, вивезенню та складуванню твердих побутових
відходів, ремонту електричних розподільчих щитів та електричних мереж житлових
будинків, по перевірці димових та вентиляційних каналів згідно графіків, затверджених
Знам’янським управлінням по експлуатації газового господарства, фарбуванню
будинкових газопроводів житлових будинків.
Протягом 2014 року виконані роботи по капітальному ремонту житлового фонду
на загальну суму 510 тис.грн. Ремонт ДВК, заміна вікон, дверей. Виконано капітальний
ремонт покрівель загальною площею 5700 м.кв, що на 700 м.кв більше порівняно з
минулим роком.
Капітальний ремонт ОСББ
В 2014 році створено 8 ОСББ, а саме:
 вул. Глібка, 44 – ОСББ «Глібка, 44»;
 вул. Маяковського, 40 - ОСББ «Знам’янський дворик»;
 вул. Гагаріна, 8 – ОСББ «Світанок-Знам’янка»;
 вул. Леніна, 30 – ОСББ «Леніна, 30»;
 вул. Червоноармійська, 77 – ОСББ «Лісовичок «Знам’янка»;
 вул. Дзержинського, 32 – ОСББ «Черемшина-Знам’янка»;
 вул. Фрунзе, 91 – ОСББ «Квіткова садиба»;
 вул.Примакова, 66 – ОСББ «Любомир – 66 м.Знам’янка».
На капітальний ремонт об’єктів ОСББ використано 131,061 тис.грн.
Управлінням МА та ЖКГ замовлено та виготовлено проектно-кошторисну
документацію для організації робіт в 2015 році на виконання доручень мешканців міста та
депутатських запитів.
Заплановані на 2014 рік заходи виконані.
Видано 70 умов та обмежень забудов земельних ділянок, 45 будівельних паспортів на
забудову земельних ділянок. Введено в експлуатацію житлових будинків загальною
площею 4 247 м.кв., в порівнянні з 2013 роком житлових будинків, загальною площею
3065 м.кв.
За 2014 рік в міський бюджет від пайової участі у розвитку інфраструктури міста
надійшло 45 тис. 003 грн. та від сплати за рекламу 39 тис. 000 грн., разом 84 тис. 003
грн.
Прийнято рішення "Положення про службу містобудівного кадастру", яке затверджене
Знам'янською міською радою від 28.02.2014 р. № 1262, щодо створення служби
містобудівного кадастру у структурі управління містобудування, архітектури та житловокомунального господарства.
Виконавчим комітетом Знам'янської міської ради затверджене рішення від 14 лютого
2014 року № 62 щодо погодження розроблення містобудівної документації "Плану

зонування території міста Знам'янка, Кіровоградської області" в межах та масштабі
генерального плану м. Знам'янка, Кіровоградської області.
.
ОСВІТА, КУЛЬТУРА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Відділ освіти, міський методичний кабінет, керівники навчальних закладів та
педагогічні колективи забезпечили стабільне функціонування освітньої галузі міста,
реалізацію гарантованих чинним законодавством держави прав жителів міста на
отримання якісних освітніх послуг.
На сьогодні в 7 дошкільних навчальних закладах міста виховується і навчається 1246
дітей; охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку становить 100 %.
Дошкільні заклади мають необхідну матеріальну базу. В усіх закладах зроблені
поточні ремонти. В ДНЗ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в цьому році переобладнано ігрові
майданчики, поновлено інтер’єри.
Багато уваги в роботі з педагогами дошкільних закладів приділяється розвитку їх
професійних навичок, компетентності, осучасненню їхньої діяльності. На базі ДНЗ
№№ 2, 5, 7 працюють педагогічні студії. В усіх ДНЗ працюють творчі групи, міні-студії.
У місті функціонує шість загальноосвітніх навчальних закладів, які мають
необхідну навчально-матеріальну базу, повністю укомплектовані педагогічними кадрами.
Одне із завдань, що повинен виконувати загальноосвітній навчальний заклад –
надання населенню якісних освітніх послуг. Про якість освітніх послуг говорить
нагородження випускників 11-х класів золотими й срібними медалями.
Так, у 2013/2014 навчальному році золотими медалями були нагороджені 12
випускників, що складає 12 % від загальної кількості випускників міста:
 НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей» – 4;
 ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 – 5;
 ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 – 2;
 ЗШ І-ІІІ ступенів № 6 – 1.
Срібними медалями нагороджено 7 випускників:
 ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г.Шевченка – 4;
 НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей» – 3.
Цілеспрямована робота здійснюється з обдарованими учнями.
Фінансово й організаційно забезпечується участь учнів у ІІІ (обласному) етапі
Всеукраїнських олімпіад. А кількість переможців обласних олімпіад за останні два роки
значно зросла.
Практично половина (48%) учасників обласних олімпіад виборюють призові місця
й майже з кожного предмета місто має переможців олімпіад:
 у 2011 році таких переможців було 22;
 у 2012 році – 24;
 у 2013 році – 37;
 у 2014 році – 28.
Слід зазначити, що зміни до структури навчального року, які мають місце цього
навчального року, а саме відпрацювання по суботах, забезпечили можливість під час
канікул у ЗНЗ протягом грудня-січня здійснити перерозподіл газових лімітів, і таким
чином, забезпечити стабільне проходження опалювального сезону у ДНЗ міста. Також
запровадження режиму економії енергоресурсів дало змогу здійснити виплати
педагогічним працівникам надбавки за престижність праці, а також матеріальної
допомоги.
Аналіз участі педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у
методичних заходах різного рівня протягом 2014 року свідчить про значний ріст
активності та професійної майстерності педагогів ЗНЗ.
Щороку реалізується творчий підхід до підготовки і проведення обласних
методичних заходів. Відповідно до плану роботи комунального закладу «Кіровоградський

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на
базі загальноосвітніх навчальних закладів міста було проведено:
 обласний семінар-практикум учителів світової літератури (ЗШ І-ІІІ ступенів
№ 6);
 семінар-практикум учителів української мови (ЗШ І-ІІІ ступенів №1
ім.Т.Шевченка, ЗШ І-ІІІ ступенів № 3);
 семінар-практикум учителів історії (НВК).
На виконання Програми розвитку позашкільної освіти та забезпечення умов для
творчого розвитку дітей у відповідності до рішень міської ради відділом освіти у
поточному навчальному році вжиті дієві заходи щодо активізації позашкільної освіти
учнів, організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей і учнівської молоді,
проведення заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу та природних
здібностей дітей.
Створено рівний доступ до якісної позашкільної освіти для дітей та молоді в місті
Знам’янка та селищі Знам’янка Друга. Відсоток охоплення позашкільною освітою по
місту становить 88 %.
На базі НВК працює 5 наукових секцій МАН, в яких займається 50 дітей, 37
гуртків створено на базі ЗНЗ, якими охоплено 550 учнів.
Відділом освіти в 2014 році в усіх закладах освіти проведені заходи з
військово-патріотичного виховання. Збільшено кількість годин викладання предмету
«Захист Вітчизни» і доведено до 1,5 год. на тиждень в 10-11 класах.
В повному обсязі проведені всі масові, фізкультурно-оздоровчі заходи та
спортивні змагання за обласним календарем та планами відділу освіти.
Протягом 2014 року проведено державну атестацію двох навчальних закладів: ДНЗ
№ 2 «Теремок» та новоствореного позашкільного закладу - ЦДЮТ.
Всі заклади освіти вчасно підготовлені до початку навчального року та роботи в
осінньо-зимовий період 2014/2015 років. В них проведені поточні ремонти приміщень,
спортивних та ігрових майданчиків, туалетів, промивку, ревізію систем
теплозабезпечення, утеплення горищ, вікон, дверей, ізоляцію та фарбування
трубопроводів.
Протягом 2014 року виконано такі роботи:
 виконання заходів щодо зниження радонових ризиків в приміщеннях
будівлі ЗШ І-ІІІ ступенів № 7, вартість робіт складає 97,0 тис грн.;
 капітальний ремонт приміщення спортивного залу ЗШ І-ІІІ ступенів № 1,
вартість робіт складає 208,0 тис. грн;
 капітальний ремонт системи водовідведення по НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ
ступенів № 2 ліцей» на суму 15,7 тис. грн.;
 капітальний ремонт котельні та системи теплозабезпечення у ДНЗ № 2
«Теремок», вартість робіт складає 840,0 тис. грн. На сьогоднішній день
результатом проведення капітального ремонту є суттєва економія газу та
оптимальний температурний режим у ДНЗ.
Протягом грудня 2014 року відділом освіти замовлено, а відповідною
організацією вже розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво
котельні з котлами на твердому паливі для заміщення споживання природного газу для
опалення приміщень, підпорядкованих відділу освіти, у яких знаходяться ДНЗ № 8 та
музична школа.
Для виконання робіт по підготовці закладів освіти до нового навчального року
та до зими – залучено 222,29 тис. грн. позабюджетних коштів та 1165,7 тис. грн. з
місцевого бюджету.
Відділ освіти та педагогічні колективи закладів освіти міста у 2014/2015
навчальному році продовжують працювати над виконанням державних, обласних та
міських програм в галузі освіти.

КУЛЬТУРА
Відділ культури і туризму Знам’янського міськвиконкому протягом 2014 року
працював над реалізацією державної політики в галузі культури, мистецтв, культурної
спадщини та туризму на території міста. Основна діяльність закладів культури була
спрямована на забезпечення збереження і подальший розвиток культурної
інфраструктури, творчого потенціалу, запровадження інноваційних форм діяльності,
підтримка розвитку аматорського мистецтва, яка забезпечує якісний рівень національної
культури, збереження історико-культурної спадщини та створення умов для естетичного
виховання, навчання та духовного і творчого розвитку дітей.
Мережа закладів культури складається з дев’яти установ, які у 2014 році
організовували свою діяльність відповідно до статутних завдань.
Основним осередком музичної культури нашого міста є Знам’янська дитяча
музична школа імені М.В.Лисенка (директор С.Івасенко), яка по праву має статус однієї з
кращих шкіл естетичного виховання області. На 1 грудня 2014 року у школі навчалось
196 осіб на 4 відділах: фортепіанному, струнно-смичковому, народному, музично –
теоретичному.
Високий рівень успішності учні школи підтверджували на конкурсах різних рівнів,
таких як : шкільні конкурси: «Юний віртуоз» (фортепіанний відділ), «Вправні смички»
(струнно-смичковий відділ), «Відкриваємо юні таланти» серед учнів 1-2 класів;
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Міжнародний дитячий відкритий конкурс пам’яті П.І.Чайковського; обласний конкурс
виконавської майстерності «Паросток»;
Всеукраїнський конкурс «Провесінь»;
Міжнародний фестиваль – конкурс «Нейгаузівські музичні зустрічі; - регіональний
конкурс «Дивограй», та ін.
З метою створення умов для навчання дітей в 2014 році, за підтримки міської
влади, вирішено питання покращення матеріальної бази школи та придбані нові сучасні
інструменти та звукопідсилююча апаратура до них.
Працюючи наполегливо та творчо, використовуючи сучасні передові методики
навчання, викладачі отримують успішні результати у вихованні юних музикантів. Як
результат: гран – прі одержав 1 колектив, дипломи I ступеня - 2 колективи, дипломи ІІ
ступеня одержали 5 учнів та 1 колектив, дипломи ІІI ступеня одержали 1 учень та 2
колективи, дипломи учасників – 1 учень та 2 дуети.
У звітному році робота бібліотек Знам’янської міської ЦБС (директор
М.Колісніченко) була спрямована на створення образу теплого, затишного дому, де
уважно прислухаються до думок і побажань різних вікових та соціальних груп. З метою
проведення інноваційної діяльності протягом року працівники бібліотеки активно
використовували нові, не притаманні роботи бібліотеки форми роботи: флеш-моби,
бібліо-фольк-party, майстер-класи, відео презентації, та ін. : «Чорнолісся пам’ятає» та
«Пам’ять крізь роки», присвячені 70-річчю визволення Знам’янки від німецькофашистських загарбників, перегляди художніх та документальних фільмів «Пам’ятай своє
ім’я», урок - застереження «Гіркої пам’яті ковток», інтелектуальний турнір «Мова – життя
основа», веб-огляд «Кіровоградщина: історія рідного краю», краєзнавчий конкурс «Мій
рідний край, моя земля», фотовиставка «Сімейні розваги», майстер клас «Мистецтво
творити дива», програма «Бібліотечне літо», та ін.
Впродовж року відбувалися ряд заходів, приурочені національно-патріотичному
вихованню: бесіда «Афган – неизвестная война», історичну експедицію «Про війну, про
товаришів, про себе», відеоінформація «Долина чорних смерчів, та ін. З метою підтримки
бойового та морального духу захисників, які задіяні в проведенні АТО, бібліотекарі міста
зібрали для них посилку: солодощі, згущене молоко, снікерси, сигарети і звичайно
українську символіку, а діти – читачі бібліотек, намалювали малюнки - побажання.
Бібліотека стала базовою установою, своєрідним інформаційно-дозвілевим центром
для людей поважного віку. На базі центральної бібліотеки продовжує свою діяльність
Вища Народна школа, учасники якої отримують теоретичні знання та розвивають
практичні вміння роботи з сучасною комп’ютерною технікою.

Має свої позитивні результати і робота ЦБС з громадськими організаціями.
Знам’янський інформаційно-освітній жіночий клуб, створений на базі центральної
бібліотеки, спільно з ОЖІС, розпочав реалізацію проекту «Турбота про жінку –
впевненість у майбутньому». Для широкого інформування населення в центральній
універсальній бібліотеці створений загальнодоступний інформаційний куточок «Майбутнє
варто планувати», наповнений комплектами надійних джерел інформації (буклети,
листівки, контрацептиви та ін) від Програми АМР США «Здоров’я жінок України».
Спектр роботи міських бібліотек досить широкий і різноманітний. Та детальніше
ознайомитись з кожним напрямком діяльності можна, завітавши на офіційний сайт
міської бібліотечної системи.
Основним закладом, який здійснює діяльність саме у краєзнавчому напрямку, є
міський краєзнавчий музей (директор Т.Кулик).
В музеї діють постійні експозиції: «Природа Чорноліського краю», «Рідне місто
моє», «Козацькими шляхами», «Археологія Знам’янщини”, «Найдавніші селянські
поселення на Чорноліссі», «Слава визволителям», «Декоративно-ужиткове мистецтво та
селянський побут кін. ХІХ поч. ХХ ст.». В поточному році створено ще одну постійнодіючу експозицію «Герої не вмирають!», присвячену пам’яті воїнів, які загинули в АТО –
Віктору Голому та Дмитру Цуркану. Окрему кімнату займають експозиції філії
«Кобзарева світлиця». Крім постійно діючих експозицій в музеї практикуються тимчасові,
присвячені пам’ятним датам та державним святам.
Протягом звітного періоду працівники музею продовжили реалізацію проекту
«Т.Г.Шевченко і наш край». Була завершена благодійна акція по вшануванню нащадків
шевченкового роду на Знам'янщині, а саме збір коштів на виготовлення меморіальної
дошки нащадку роду Т.Г.Шевченка, почесному громадянину міста, краєзнавцю
В.Є.Шкоді. Дошку, яку виготовив Кіровоградський скульптор В.Френчко, заплановано
встановити навесні 2015 р., до річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.
Станом на 1 грудня 2014 року у місті Знам'янка знаходяться 17 історичних пам'яток
культурної спадщини, 13 з яких були внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток
України і входять до переліку пам'яток культурної спадщини по м. Знам'янка
Кіровоградської області. Вони мають визначених балансоутримувачів, використовуються
за призначенням та перебувають у задовільному стані.
З метою розвитку «Зеленого туризму» в місті Знам'янка діє зелена садиба
«Вишивана хата». Господарка оселі - голова міської Асоціації майстрів народної
творчості, майстриня-вишивальниця - Айвазовська Раїса Олексіївна.
Культурні досягнення та традиції – це скарб, яким треба вправно скористатися. Тож,
збереження культурного спадку, шанування своїх видатних земляків, розвиток народного
мистецтва, організація та проведення загальноміських заходів є основними напрямками
діяльності Палацу культури м. Знам’янка (директор Л.Кравцова).
У 2014 році закінчений масштабний проект по капітальному ремонту міського
Палацу культури. Тепер Знам’янчани мають змогу отримувати культурно мистецькі
послуги в оновленому приміщенні.
Протягом року при міському Палаці культури діяли 15 колективів художньої
самодіяльності, в яких налічується 300 учасників різного віку. Це такі як: народний
самодіяльний ансамбль української пісні та танцю «Барвінок», аматорський зразковий
дитячий танцювальний колектив «Веселка» ( доросла і молодша групи), дитячий
танцювальний колектив «Топотушки», хор «Ветеран», театральний колектив,
фольклорний, гурток бального танцю «Грація», танцювальний колектив сучасного танцю,
концертно-театральна студія, ВІА «Ретро», молодіжне ВІА «Проти течії, духовий оркестр,
інструментальний оркестр, оркестр барабанщиць, гурток бально-спортивного танцю
«Лада». Згідно плану роботи силами творчих колективів ПК та аматорів мистецтва було
проведено 290 масових заходів, які були спрямовані на забезпечення дозвілля всіх верств
населення, та відродження національних традицій. Це тематичні вечори відпочинку,
конкурсно-розважальні програми, тематичні масові заходи, театралізовані свята,
концерти, та ін. Традиційно масовими є святкування Масляни, Дня захисту дітей, Дня

молоді, Дня міста, Дня незалежності України, Новорічних свят та ін. Основні з них:
міський фестиваль народної творчості, присвячений 200 - річчю з Дня народження
Т.Г.Шевченка «Хай вічно сяє Шевченкова весна»; міський етап обласного оглядуконкурсу народної творчості серед ветеранських організацій; зимові спортивні змагання,
велопрогони, туристичні екскурсії та екскурсії до міського краєзнавчого музею з
учасниками дитячих колективів художньої самодіяльності та учасників клубів за
інтересами міського Палацу культури, та ін.
Крім того, у 2014 році творчі колективи міського Палацу культури, міська
асоціація самодіяльних художників та народних умільців були учасниками обласних
фестивалів та конкурсів: «Калиновий спів» ( за наслідком народний самодіяльний
ансамбль української пісні та танцю «Барвінок» отримав гран прі та визнаний кращим
хоровим колективом області), «Вересневі самоцвіти», обласний огляд-конкурс
танцювальних колективів «Весняні ритми», міжрегіональний фестиваль східного танцю
«Айгюль», огляд-конкурс
народного мистецтва серед працівників залізничного
транспорту, м.Харків, м.Одеса, та ін.
Протягом року при міському Палаці культури діяло 17 любительських об’єднань
та клубів за інтересами за різними напрямками. В них налічується 480 учасників. З метою
удосконалення діяльності та поширення досвіду їх роботи на базі МПК було проведено
обласний семінар директорів на тему «Особливості організації любительських об’єднань
та клубів за інтересами», на якому працівники МПК мали змогу розкрити діяльність
клубних формувань.
З урахуванням подій в Україні відділом культури і туризму було ініційовано і
організовано проведення ряд патріотичних заходів, направлених на підтримку воїнівземляків та збереження пам’яті про загиблих: благодійний концерт «Миру тобі, моя
Батьківщина!», мета якого - збір
коштів для забезпечення
боєздатності та
життєдіяльності наших земляків, які у складі Збройних Сил України беруть участь у
бойових діях; благодійний рок-фестиваль «Рок за Україну», на підтримку родини
загиблого Знам’янчанина бійця АТО Д.Цуркана; виїзні концертні програми до військових
частин; благодійна акція «Підтримай армію - захисти себе та свою родину!», в рамках якої
силами працівників закладів культури та ініціативних Знам’янчан були зібрані та передані
на військові частини набори продуктів та одягу; інформаційно-просвітницький захід «Година пам’яті» та створення сітілайту, присвячені збереження пам’яті героям-землякам
Віктора Голого та Дмитра Цуркана, загиблими в зоні проведення антитерористичної
операції.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Головним напрямком діяльності управління протягом 2014 року було забезпечення
практичного втілення в життя спільно з іншими структурними підрозділами
міськвиконкому міських „Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на
2014 рік”, „Програми зайнятості населення м.Знам’янка Кіровоградської області на
період до 2017 року”, інших рішень міської ради, міськвиконкому стосовно соціального
захисту населення в місті Знам’янці.
Управління здійснювало функції розпорядника коштів, що надходили з різних
джерел фінансування. Протягом звітного періоду було розподілено, підготовлено
виплатних документів на суму 42335,0 тис. грн.
Одним із головних напрямків роботи відділу праці та соціально-трудових
відносин управління було забезпечення, у межах своїх повноважень, дотримання чинного
законодавства в сфері праці, соціальний захист працюючих, аналіз ситуації в соціальнотрудовій сфері міста.
За сприянням міськрайонного центру зайнятості протягом 2014 року
працевлаштовано 755 осіб.

За направленням міськрайонного центру зайнятості протягом 2014 року набували
нову професію та підвищували свою кваліфікацію 259 громадян.
Протягом 2014 року 50 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю
для відкриття підприємницької діяльності.
Законом України “Про зайнятість населення“ передбачено розширення
можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років
шляхом отримання ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації. В
2014 році отримали ваучер 19 мешканців міста.
За звітний період до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру
залучено 301 особу із числа безробітних.
Протягом зазначеного періоду працевлаштовано 24-х безробітних на нові робочі
місця із здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску. Станом
на
01.01.2015 року здійснено вивчення стану справ по дотриманню державних гарантій в
оплаті праці та своєчасності виплати заробітної плати на 60 підприємствах, установах,
організаціях різних форм власності міста та у фізичних осіб.
В ході перевірок суттєві порушення виявлені на 37 суб'єктах господарювання.
Виявлено 178 фактів порушень державних гарантій в оплаті праці. Всього надано
225 пропозицій та рекомендацій щодо усунення порушень.
Матеріали по питанню своєчасної виплати заробітної плати та дотримання
мінімальних державних гарантій в оплаті праці підготовлені і розглянуті на засіданнях
міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат (за
звітний період відбулося 12 засідань цієї комісії).
Протягом звітного періоду відбулося 4 засідання робочої групи з питань легалізації
заробітної плати та „тіньової” зайнятості населення, на яких було заслухано 43 приватних
підприємця, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин.
Протягом 2014 року робочою групою з питань легалізації заробітної плати та
“тіньової” зайнятості населення обстежено 264 суб’єкта господарської діяльності. За
їх
результатами виявлено та легалізовано 57 працівників, працюючих без оформлення
трудових відносин. Додаткові надходження до УПФУ в м. Знам'янці та Знам'янському
районі склали116,2 тис. грн.
Протягом 2014 року зареєстровано 6 колективних договорів та 52 зміни і
доповнення до них.
Проведено 11 експертиз якості атестації робочих місць за умовами праці, всі на
правильність застосування списків виробництв, робіт, професій, посаді показників, згідно
з якими призначаються пенсії за віком на пільгових умовах, та надаються додаткові
відпустки та доплати.
За звітний період робота відділу персоніфікованого обліку спрямовувалась на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року № 117 “Про Єдиний
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, Законів України,
нормативно – правових актів, програм, що стосуються соціального захисту населення в
сфері надання пільг.
Виконуючи цю Постанову, проводиться робота по постійному наповненню
(коригуванню) Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на
пільги. До нього було включено 10418 громадян або 11470 з членами сімей (18620
пільгових статусів).
Сформовані особові справи в паперовому та електронному вигляді на кожного
пільговика.
Постійно здійснюється уточнення, доповнення та коригування ЄДАРПу (набуття,
втрата статусу, зняття з обліку, смерть пільговиків або членів їх сімей, досягнення
повноліття, перереєстрація, вибуття пільговиків або членів їх сімей тощо).
Доповнена та відкоригована робоча база даних реєстру щомісячно передавалася
підприємствам – надавачам пільгових послуг.

Забезпечено нарахування та виплата пільг готівкою на придбання твердого палива
87 домогосподарствам та скрапленого балонного газу 36 домогосподарствам.
На обліку у відділі по обслуговуванню ветеранів та інвалідів управління
перебуває 2071 інвалід.
Протягом звітного періоду по путівках оздоровлено 67 осіб в санаторіях України (в
т.ч. 22 особи – в КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської
обласної ради), проліковано в Кіровоградському обласному госпіталі для інвалідів
Вітчизняної війни 142 ветерани війни.
Компенсація на автопослуги, бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів
за 2014 рік виплачена 81 інваліду на суму 19,9 тис. грн. Компенсація за невикористане
санаторно-курортне лікування виплачена 46 інвалідам на суму 14,6 тис. грн.
Видано 251 направлення на забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації всім потребуючим особам. За звітний період через управління соціального
захисту забезпечено 80 осіб технічними та іншими засобами реабілітації, через пункт
прокату терцентру - 15 осіб.
Постійно ведеться робота по виконанню заходів обласної акції „Зірка пам”яті”.
Станом на 01.01.2015 року ветеранів ВВв, які безпосередньо брали участь у бойових діях,
обліковується 54 особи. Для вирішення нагальних потреб ветеранів ВВв та надання їм
конкретної допомоги залучені працівники виконавчого комітету, його структурних
підрозділів, медичні фахівці, соціальні робітники терцентру, учні та вчителі
загальноосвітніх шкіл, підприємці міста, міські громадські організації.
За 2014 рік до Центру соціальних та компенсаційних виплат звернулося 10915
громадян.
Прийом громадян ведеться у відповідності з Єдиною технологією прийому
громадян.
Станом на 01.01.2015 року в Центрі нараховується 4640 отримувачів адресних
допомог, в тому числі:
 адресних соціальних допомог – 2831;
 субсидій – 1537;
 компенсацій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС – 272.
Проведено перерахунків 5601 справи отримувачів субсидій та 901 справи
отримувачів допомог.
Враховуючи надзвичайно складну ситуацію, яка виникла в країні у зв'язку з
подіями у Донбасі (в Донецькій та Луганській областях, де проходять бойові дії), та через
анексію Криму, виникла необхідність в наданні допомоги тимчасово переміщеним особам
(вимушеним переселенцям) з цих регіонів, а також учасникам антитерористичної операції.
На управління соціального захисту населення покладені функції з обліку цих осіб та
наданню різного виду допомог, передбачених чинним законодавством.
Станом на 01.01.2015 року в управлінні СЗН обліковується 361 особа (тимчасово
переміщена з зони проведення АТО та тимчасово окупованої території): 112
працездатних, 75 дітей, 174 непрацездатних (інваліди та пенсіонери). З них довідки про
взяття на облік отримали 254 особи. До управління звернулись за призначенням
щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг (відповідно до ПКМУ від 01.10.2014 року № 505)
300 осіб, з них станом на 01.01.2015 року виплачено цієї допомоги 276 особам на суму
345,5 тис. грн.
Підрозділом державних соціальних інспекторів протягом 2014 року здійснені
перевірки достовірності та повноти інформації про доходи для отримання житлової
субсидії та ДСД шляхом запитів на 3070 осіб - одержувачів різних видів допомог.

За поданими заявами, за погодженням з заявниками, складено 1359 актів
обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян для надання їм державної
соціальної допомоги.
Протягом звітного періоду відбулося 23 засідання комісії по наданню адресної
соціальної допомоги, було розглянуто 366 справ.
Сума надміру нарахованих коштів, які підлягають поверненню,
становить
15,2 тис. грн. Повернуто протягом звітного періоду – 13,9 тис. грн. Суми коштів,
повернутих до бюджету в результаті перевірок, були використані на виплату субсидій
готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу.
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) м. ЗНАМ’ЯНКА
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) м. Знам’янка надає соціальні послуги 2265 самотнім непрацездатним
громадянам, інвалідам, малозабезпеченим непрацездатним, іншим громадянам, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги на
платній та безоплатній основі.
Працює «соціальне таксі», послугами якого скористалися 198 пенсіонерів,
інвалідів, які пересуваються за допомогою палиць, милиць – виконано 310 замовлень по
доставці їх до медичних закладів міста і області, протезного цеху, офтальмологічної
лікарні, Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни, ЛТЕКів
тощо.
За звітний період 10 ветеранів оформлено до інтернатного закладу області, 3 особи
– до реабілітаційних центрів.
Терцентр співпрацює з благодійними фондами області. За їх допомогою була
надана гуманітарна допомога 513 малозабезпеченим, одиноким інвалідам, ветеранам, що
перебувають на обліку у терцентрі, на суму 10,6 тис. грн.
Проведено 25 засідань міської комісії «Турбота і милосердя», рішеннями якої
надана матеріальна допомога 195 малозабезпеченим, пенсіонерам, непрацездатним
громадянам та інвалідам міста з міського та обласного бюджетів на загальну суму 50,5
тис. грн.
Щосуботи у приміщенні територіального центру спільно з благодійною
організацією «Нове покоління» (кер. – С.Немічев) організовані благодійні обіди для
малозабезпечених громадян.
ВІДДІЛ ВЕДЕНННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
Основне завдання, яке виконував відділ ведення Державного реєстру виборців
Знам’янської міської ради протягом звітного періоду - забезпечення реалізації на території
міста Закону України "Про Державний реєстр виборців".
Протягом 2014 року працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців
опрацьовано 3678 записів персональних даних виборців, з них змін ідентифікаційних,
службових даних та змін виборчої адреси - 3299, включено нових записів до Реєстру - 379.
Зареєстровано та проведено 382 накази начальника відділу щодо змін
персональних даних виборців та внесення нових записів до бази даних Реєстру.
Зареєстровано та розглянуто 136 звернень громадян, з них:
 78 звернень щодо включення до Реєстру;
 34 звернення щодо зміни персональних даних виборця;
 24 звернення щодо зміни виборчої адреси виборця.
Сформований 31 запит про уточнення персональних даних виборців до суб’єктів
подання відомостей. Всього за допомогою цих запитів уточнено 912 персональних даних
громадян.

Проведено 4 засідання міської робочої групи з питань ведення Державного
реєстру виборців, на яких розглядалися питання співпраці відділу ведення Державного
реєстру виборців з суб’єктами подання відомостей періодичного поновлення.
Відповідно до Календарного плану підготовки та проведення позачергових
виборів Президента України 25 травня 2014 року та Календарного плану підготовки та
проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
відділом підготовлені та виготовлені попередні, уточнені списки виборців та іменні
запрошення.
Прийнято заяв виборців про тимчасову зміну місця голосування та видано
відкріпних посвідчень:
 під час позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року 219;
 під час позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014
року - 283.
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Службою у справах дітей були розроблені спільні заходи зі структурними
підрозділами міськвиконкому та Знам’янським МВ УМВС України в Кіровоградській
області щодо попередження правопорушень серед дітей на 2013-2014 р.:









спеціалістами служби перевірено стан виховної роботи зокрема, з правового
виховання в навчальних закладах, роботу рад з профілактики правопорушень.
Надавалась необхідна методична допомога з даних питань;
проведено засідання круглого столу «Про координацію діяльності управлінь,
відділів та служб органу опіки та піклування щодо захисту особистих і майнових
прав та інтересів дітей;
працівниками служби проводиться індивідуальна профілактична робота з
неповнолітніми, схильними до правопорушень, та їх батьками;
на обліку служби перебуває 16 дітей з категорії тих, що опинилися у складних
життєвих обставинах. Інформація про всіх дітей внесена до комплексної Єдиної
інформаційно-аналітичної системи «Діти». Із загальної кількості дітей, які
перебувають на обліку, 13 дітей проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від
виконання батьківських обов'язків, 2 - зазнали насильства у сім’ї або існує загроза
його вчинення, 1 - самовільно залишала постійне місце проживання. Працівниками
служби у справах дітей разом з центром соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді, педагогами, медиками, психологами організоване комплексне обстеження
сімей дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківської опіки;
згідно статистичної звітності станом на 01.12.2013 року на первинному обліку
служби у справах дітей перебуває 129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. З них сімейними формами виховання охоплено 92.2 %
категорійних дітей. 2014 року поставлено на первинний облік служби та надано
статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування 26 дітям. З
них 20 дітей влаштовано в сім’ї опікунів, піклувальників, 5 – до прийомних сімей,
1 – усиновлено громадянами України. Систематично проводяться рейди
обстеження умов проживання дітей в таких сім’ях. В 2014 році проведено 127
рейдів, обстежено 413 сімей. Запроваджена система нічних рейдів, проведено
протягом звітного періоду 9 рейдів;
за їх результатами вживаються заходи до батьків, які не виконують батьківських
обов’язків. За рік службою подано 9 позовних заяв до Знам’янського
міськрайонного суду, щодо позбавлення батьків батьківських прав, з них 7
задоволено, 2 - знаходяться в провадженні Знам’янського міськрайонного суду.
Загалом спеціалістами служби прийнято участь у 94 судових засідань з різних





питань, що стосуються захисту прав дітей. По місту функціонує 5 прийомних
сімей, дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 18 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;
протягом року проведено 22 засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Служба захищає житлові та майнові права дітей при відчуженні житла їхніми
батьками, при передачі житла в іпотеку тощо. З даного питання виконавчий
комітет прийняв у 2014 році 35 відповідних рішень. Порушень прав дітей не
виявлено. На праві власності житло має 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. На квартирному обліку перебуває 68 дитини та особи з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують
соціального житла. За звітний період на облік поставлено 17 дітей;
проводилися перевірки стану дотримання вимог чинного законодавства щодо праці
неповнолітніх (перевірено 186 об’єктів); порушень не виявлено.
ВІДДІЛ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Робота відділу молоді та спорту міськвиконкому у 2014 році проводилась у
відповідності до затвердженого плану та на виконання відповідних Законів України,
Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови
облдержадміністрації, наказів управлінь у справах сім’ї і молоді та фізичної культури і
спорту облдержадміністрації, рішень міськвиконкому і розпоряджень міського голови та
положення про діяльність відділу.
Пріоритетними напрямками роботи відділу протягом року були: виконання
довгострокових програм по реалізації державної політики з питань сім’ї, жінок, молоді та
дітей, охорони материнства і дитинства, створення сприятливих умов для
інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій, забезпечення їх рівних прав і
можливостей, розвиток фізичної культури і спорту, профілактична робота по запобіганню
поширення шкідливих звичок в дитячому та молодіжному середовищі, реалізація заходів з
підтримки багатодітних сімей.
За період 2014 року відділом були підготовлені та винесені на розгляд міського
голови, виконавчого комітету та сесії Знам`янської міської ради проекти рішень та
розпоряджень з питань роботи відділу, та про хід виконання існуючих програм, з питань
молоді, сім’ї та з питань фізичної культури і спорту.
Протягом року на контролі відділу знаходилось 42 документи, на які, у
зазначений термін, готувалась звітна інформація.
Питання стану роботи відділу розглядалися на засіданнях міськвиконкому, сесіях
міської ради, постійно діючих робочих комісіях з питань попередження насильства в сім`ї,
координаційних радах з питань соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях .
Інформаційні дані про роботу зазначених координаційних рад та робочої групи
знаходяться в папках протоколів засідань.
Проводилась робота за такими основними напрямками:
 відродження національних родинних традицій, підвищення авторитету
української сім`ї та підтримки багатодітних сімей;
 попередження насильства в сім`ї;
 підвищення статусу жінок та розвиток гендерних ініціатив;
 соціального становлення, створення сприятливих умов для інтелектуального
і духовного розвитку дітей та
молоді і попередженню поширення
негативних явищ;
 розвиток фізичної культури і спорту.
Працюючи за цими напрямками, відділом проводились різноманітні заходи, була
підготовлена відповідна документація, працювала гаряча лінія, надання особистих
консультацій, проводились інформаційні та благодійні акції.

Працівники відділу протягом року брали участь у обласних семінарах, нарадах
круглих столах, залучалися до проведення обласних заходів та змагань з різних видів
спорту.
Відділом скоординовано дії відповідних відділів та служб в питаннях залучення
до оздоровлення категорійних дітей та вирішенні питання направлення на відпочинок, та
сформовано банк даних дітей, які мають право, відповідно до категорій бути залученими
до оздоровлення в стаціонарних таборах обласного та Всеукраїнського рівнів.
Проведена робота щодо організації працевлаштування учнівської молоді у вільний
від навчання час.
Забезпечувалась організація та проведення на належному рівні спортивних заходів
на відзначення Дня конституції, Дня міста, Дня незалежності та Дня фізичної культури та
спорту, Олімпійського Дня, 71-ї річниці визволення міста Знам’янки від німецькофашистських загарбників.
За загальними результатами 2014 року місто Знам’янка, набравши 2478 очок,
посіла почесне ІІІ місце на обласних спортивних іграх серед міст області з 18 видів
спорту.
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
У 2014 році центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста
забезпечував свою діяльність відповідно до пріоритетів державної молодіжної та сімейної
соціальної політики і завдань міської влади.
Основними пріоритетами діяльності у 2014 році було визначено наступні:
 підвищення якості надання адресних соціальних послуг сім’ям, зокрема тим,
які перебувають у складних життєвих обставинах;
 робота по пропаганді фундаментальної цінності інституту сім’ї,
визначальної ролі сім’ї в житті суспільства, посилення соціального захисту
материнства та дитинства;
 подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
 профілактика негативних явищ, соціально небезпечних хвороб, у т.ч.
ВІЛ/СНІДу, серед дітей, молоді, груп ризику та їх найближчого оточення.
Через Службу соціальної підтримки сімей надано 7650 індивідуальних послуг та
проведено 338 групових заходи.
Спеціалістами центру проведено 268 соціальних інспектувань. За їх результатами
до банку даних внесено 29 сімей, що опинились в складних життєвих обставинах, де
виховуються 48 малолітніх та неповнолітніх дитини.
Під соціальним супроводом ЦСССДМ на протязі року перебувало 44 сім’ї даної
категорії та 2 осіб, які умовно-достроково повернулись з місць позбавлення волі. З них
13 сімей - це сім’ї опікунів та піклувальників, 5 сім’ї - багатодітні. У зв’язку з вирішенням
проблем сім’ї чи мінімізації складних життєвих обставин з соціального супроводу знято
28 сімей та 3 сім’ї - у зв’язку зі зміною місця проживання.
У місті протягом року функціонувало 6 прийомних сімей, в яких виховувалось 19
підлітків.
З метою адаптації в соціум випускників інтернатного закладу з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, працює Школа самостійного життя, в
рамках роботи якої проведено 21 заняття.
В 2014 році одна особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки,
у якої відсутнє житло, була направлена на тимчасове утримання в обласний центр
соціально-психологічної допомоги.
Ведеться Банк даних учнівської молоді, яка хоче працювати у вільний від навчання
час. В 2014 році в Банку перебувало 9 учнів загальноосвітніх шкіл та ПТУ міста, з яких 6
було працевлаштовано на громадські роботи.

З метою подолання соціальних проблем неповнолітніх та молоді, які повертається з
місць позбавлення волі, або засуджені з іспитовим строком, надавались соціальні послуги
неповнолітнім та молоді, які засуджені з відстрочкою виконання покарань (75 чол.);
молоді, що повернулась з місць позбавлення волі ( 34 чол.). Під соціальним супроводом
перебувало 2 осіб даної категорії .
До Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом та протягом Всеукраїнської акції
«16 днів протидії насильству» проведено комбіновані лекції з використанням
відеоматеріалів.
Під час проведення заходів розповсюджувалась соціальна реклама у формі буклетів
з профілактики і попередження негативних явищ з вказаними (у буклетах) телефонами
гарячих ліній - “Національна лінія телефону довіри з проблеми ВІЛ/СНІД” та
«Національна «Гаряча лінія» з питань запобігання насильству у сім’ї та захисту прав дітей
З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді спеціалісти
ЦСССДМ приймають участь у засіданнях Ради профілактики, що проходить на базі ПТУ
№ 12.
За звітний період 2014 року на базах навчальних закладів міста в рамках роботи
лекторію з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі працівниками
Центру проведено 147 групових заходи з популяризації здорового способу життя.
До Дня молоді були проведені соціальна акція «Модно бути здоровим», в ході якої
розповсюджувались буклети профілактичного спрямування про ВІЛ/СНІД та засоби
контрацепції, флешмоб „Молодь Знам'янки за здоровий спосіб життя ".
Проведено 5 ігротек „Подорож до країни Здоровляндії” для дітей, які перебувають
вдома під час літніх канікул, за місцем проживання.
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
Архівним відділом Знам’янської міської ради здійснено заходи щодо
виконання Законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов,
розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Держкомархіву України,
розпоряджень державних адміністрацій, рішень рад.
На протязі 2014 року архівний відділ проводив роботу по здійсненню заходів
щодо виконання розпоряджень Президента України, Кабінету міністрів України та
доручень голови облдержадміністрації. За 2014 рік архівним відділом проведено 4
комплексні перевірки, та 4 тематичні перевірки. У архівному відділі проведено 4
семінари з відповідальними за архівні підрозділи установ, підприємств та організацій
міста. Було проведено 4 засідання експертної комісії. Проведено 4 засідання комісії
сприяння архівній справі при архівному відділі міськради. Для підтримання належних
умов в архівосховища проводиться прибирання приміщення та знепилення картонажу,
при необхідності вологе прибирання. 100% документів закартоновано. За температурно –
вологісним режимом ведеться спостереження. За 2014 рік до архівного відділу
Знам’янської міської ради надійшло 2 частини фондів постійного зберігання. У лютому
2014 року архівним відділом Знам’янської міської ради презентовано книгу «Афганістан»
до 25 річниці виведення військ колишнього СРСР з республіки Афганістан. До збірки
увійшли автографічні дані, копії архівних документів, портрети, фотодокументи, спогади
воїнів – інтернаціоналістів - мешканців міста Знам’янки, смт. Знам’янка Друга та
Знам’янського району.
Згідно графіку перевірок, проведено 4 комплексних та 4 тематичних перевірки.
У 2014 році архівним відділом проведено 2 семінари з відповідальними за архівні
підрозділи та працівниками діловодних служб.
У лютому 2014 році до 25 річниці виводу обмеженого контингенту Радянських
військ з Афганістану архівним відділом Знам’янської міської ради було видано книгу
„Афганістан”. Також, архівним відділом та міським краєзнавчим музеєм була проведена
спільна виставка документів до Дня партизанської слави.

До свята Дня партизанської слави архівним відділом написана стаття, яка має
назву ”Шляхами слави партизанської”. Вона розміщена на головній сторінці сайту
міськвиконкому.
До дня пам’яті жертв голодомору в архівному відділі діяла виставка «Голодомор
1932-1933 роки».
У 2014 році архівним відділом Знам’янської міської ради проведено:
 3 уроки для шкіл № 1 та № 6 на тему „Афганістан у моїй душі ”;
 2 уроки для школи № 6 на тему „Голодомор 1932-1933 роки ”;
 1 урок для учнів школи № 2, присвячений Дню партизанської слави;
 1 урок на тему: «Голодомор 1932-1933 роки».
У 2014 році в архівному відділі Знам’янської міської ради працювали дослідники з
протоколами засідань виконавчих комітетів, статистичними звітами, бухгалтерськими
звітами, кошторисами та документами з історії міста. Іноземних користувачів не було.
У лютому 2014 року архівним відділом Знам’янської міської ради закінчено збір,
презентовано книгу «Афганістан». Не видавалися
Запити виконуються у зазначені терміни, у повному обсязі, при необхідності
надаються консультації та рекомендації.
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА РЕСУРИ
За 2014 рік з земельних питань надійшло 576 звернень громадян та юридичних
осіб.
На розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради підготовлено проекти рішень
на 514 земельних ділянок, серед яких:
 надання дозволів на складання проектів відведення на 133 земельні ділянки ;
 затвердження проектів на 174 земельних ділянок ;
 надання дозволу на виготовлення технічної документації на 75 земельних
ділянок;
 затвердження технічної документації на 69 земельних ділянок;
 уточнення площ земельних ділянок при виготовленні документації на 28
земельних
ділянок;
 згода на суборенду земельних ділянок на 2 земельні ділянки;
 продовження термінів оренди на 20 земельних ділянок;
 про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення для здійснення підприємницької діяльності – на 5 земельних ділянках;
 інше - 8 рішень.
На протязі 2014 року надано 226 довідок громадянам та юридичним особам міста
про наявність земельних ділянок та про приватизацію земельних ділянок.
Упродовж 2014 року проводився прийом громадян та представників юридичних
осіб з питань земельних та орендних відносин. На особистому прийомі громадян надано
526 роз’яснень чинного законодавства та 625 консультацій з приводу оформлення
документів на земельні ділянки.
На виконанні міської ради знаходиться 34 контрольних документи, що надійшли
від ОДА та обласної ради
Ведеться робота з продажу земель несільськогосподарського призначення.
Укладено 43 договори купівлі – продажу земельних ділянок . За весь період від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
надійшло до
міського бюджету 2,437 млн. грн.
З метою проведення робіт з встановлення меж міста Знам’янка в серпні 2014
року проведено геодезичні виміри по встановленню меж м. Знам’янка на підставі

договору на виконання робіт, після проведення оплати за виконані роботи буде
виконуватись другий етап робіт з виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення
меж м. Знам’янка.
Інвентаризація земель міста. В 2014 році виділено коштів у розмірі 30,0 тис. грн.
на інвентаризацію земель закладів освіти ( школи міста та дитячі садки). На даний час
укладено договори на виконання робіт, роботи виконано, оплата робіт затримується
Держказначейством.
Проведення земельних торгів. В 2014 році проведено 3 аукціони з продажу права
власності та права оренди земельних ділянок, від яких додатково в міський бюджет
отримано 29,2 тис.грн.
Рішеннями сесії Знам’янської міської ради від 24.01.2014 р. № 1218 та від
22.08.2014 року № 1474 доповнено перелік земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, передбачених для продажу права власності або права оренди земельних
ділянок на конкурентних засадах (на умовах аукціону) в 2014 році. Рішеннями сесії
міської ради від 25.09.2014 року за № 1490, 1491 надано дозвіл міській раді на
виготовлення проектів землеустрою та оцінки земель на 2 земельні ділянки для
проведення аукціону з продажу земельних ділянок у власність та прав оренди земельних
ділянок, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Знам’янка.
На даний час профінансовано та виконано роботи із землеустрою і оцінки земель
на 2 земельні ділянки, які передбачені для продажу права власності або права оренди на
конкурентних засадах (на умовах аукціону) для подальшого розміщення оголошення про
закупівлю послуг з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.
Для забезпечення контролю за своєчасним оформленням права оренди
земельних ділянок спільно з ОДПІ було проведено звірки щодо нарахування орендної
плати та повноти сплати орендної плати за землю, проведено інвентаризацію власників
нерухомого майна під об’єктами комерційного використання. Постійно ведеться
уточнення реєстру платників земельного податку та орендної плати .
Повторну нормативну грошову оцінку буде застосовано для визначення розміру
земельного податку, державного мита при міні спадкуванні, даруванні земельних ділянок
та розрахунку орендної плати за земельні ділянки з 01.01.2015 року.
Станом на 20.12.2014 року від орендної плати за землю надійшло 1655,630 тис. грн.,
що становить 104,7 % виконання планових показників за 2014 рік, та на 73,9 тис. грн.
більше, ніж в 2013 році.
Підготовлено 125 договорів оренди землі та додаткових договорів та передано їх
для проведення державної реєстрації. З 01.01.2014 року до 15.12.2014 року зареєстровано
122 договорів оренди землі
В міській раді ведеться 6 неавтоматизованих баз даних, які потребують постійної
роботи
спеціалістів, а саме: 2 бази даних по договорах оренди землі, 3 бази даних по
наданню земельних ділянок у власність згідно рішень міської ради, 1 база даних по
договорах купівлі-продажу земельних ділянок.
Управління і розпорядження земельними ресурсами має надзвичайно важливе
значення тому, що порушення або обмеження прав суб’єктів земельних відносин веде до
погіршення життєвого середовища населеного пункту в цілому.
Земельні ресурси зберігають своє значення, як в умовах економічної кризи, так і в
умовах економічного росту, адже попит на земельні ділянки може змінюватись, але
головне те, що цей ресурс не занепадає.
ВІДДІЛОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ забезпечено функціонування системи постійного моніторингу
громадсько-політичних настроїв населення, здійснювалась оцінка суспільно-політичної
ситуації у місті.

За активної участі керівників 72 міських організацій політичних партій, 69
громадських організацій, зареєстрованих у місті, проводилися наради з керівниками
міських організацій політичних партій та громадських організацій.
З метою залучення громадськості до формування та реалізації державної та
регіональної політики протягом 2014 року міськвиконкомом проведено ряд публічних
консультації з громадськістю: 14 засідань за круглим столом; 1 громадське слухання; 13
нарад; 6 зустрічей з громадськістю з приводу діяльності міськвиконкому; 5 електронних
консультації та інші заходи (63). Загалом на обговорення з громадськістю у 2014 році було
винесено 70 питань, проведено 47 заходів.
З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики активно працює Громадська рада при виконавчому комітеті міської ради.
Протягом звітного періоду відбулося 4 засідань ради, на яких розглядалися питання про
забезпечення реалізації прав громадян міста на звернення, про стан надання всіх видів
житлово-комунальних послуг у рамках стану виконання Програми реформування
житлово-комунального господарства, про тарифи на пасажирські перевезення у місті
Знам’янка та смт. Знам’янка Друга, про стан виконання міського бюджету, про
організацію підготовки до проведення в місті позачергових виборів Президента України
25 травня 2014 року та обговорення проекту Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади
Активізовано співпрацю виконавчого комітету Знам’янської міської ради
з
громадськими організаціями по вивченню діючого законодавства. Проводилися Дні
громадських організацій з метою роз’яснення пріоритетних питань державної політики,
обміну досвідом у впровадженні діяльності, пов’язаної з розвитком громадянського
суспільства.
Проведено День громадських організацій у рамках Дня молодіжних та дитячих
громадських організацій. Проводилися зустрічі керівництва міста з учасниками ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС, з активом міської громадської організації «Союз-Чорнобиль»,
міської Спілки ветеранів війни в Афганістані.
З метою сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства міста відділом
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю забезпечено виконання
Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства м. Знам’янки на
2012-2015 роки, яку було затверджено міською радою, міського плану заходів щодо
реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні. На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації С.Кузьменка від 7 жовтня 2014 року №382-р «Про створення
Координаційного центру надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей» міський
голова І.Крижановський підписав розпорядження від 10 жовтня 2014р. №179 «Про
створення Координаційного центру надання допомоги учасникам АТО та членам їх
сімей». Керівник Координаційного центру – Адамович Надія Анатоліївна, секретар
міської ради заступник керівника – Волошина Алла Миколаївна, начальник управління
соціального захисту населення; відповідальний секретар – Загородня Валентина
Григорівна, начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.
Створений банк даних волонтерів та керівників громадських організацій, які
організовують збір та направлення необхідної допомоги учасникам АТО та членам їх
сімей. Також триває робота по збору даних учасників АТО, які перебувають у зоні
проведення АТО, учасникам АТО, які зазнали поранень під час бойових дій у зоні АТО, їх
сім’ям та сім’ям загиблих.
Громадські організації міста продовжують акцію «Збережемо життя захисникам
Вітчизни». Для координації дій по збору благодійних внесків, продуктів, білизни,
предметів гігієни, рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради визначені
місця збору такої допомоги: зупиночний комплекс на Привокзальній площі ( павільйон
«Ковбасні вироби») та вул. Жовтнева (біля КП «Ринокторгсервіс»).
Зібрані продукти,
товари та кошти направляються на підтримку військових формувань, в яких служать наші

земляки, а також на підтримку мешканців Донецької та Луганської областей, які
опинилися в складних життєвих умовах у зв’язку з військовими подіями.
На веб-сайті Знам’янської міської ради створений розділ «Допоможемо нашим
військовослужбовцям», у якому систематично оприлюднюється інформація про заходи,
направлені на підтримку сімей загиблих учасників антитерористичної операції,
військовослужбовців і поранених учасників АТО.
Вжито заходів щодо додержання релігійними організаціями чинного законодавства
про свободу совісті та релігійні організації, виконком постійно підтримував зв`язки з
керівниками 20 релігійних громад, які діють на території міста. Проведено три зустрічі
керівництва міськвиконкому з керівниками релігійних організацій по обговоренню
проблемних питань діяльності релігійних організацій, проблем законодавчого
забезпечення державно-церковних та міжконфесійних відносин, забезпечено реалізацію
завдань і доручень Президента України.
З метою взаємодії з релігійними організаціями міста забезпечено проведення
засідань міської комісії сприяння контролю за дотриманням законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації, здійснювався об`їзд церков, підготовлено 20
паспортів релігійних громад міста, погоджено проведення у церквах міста панахид та
літургій по вшануванню: пам’яті загиблих учасників АТО, у роки Великої Вітчизняної
війни, пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів під час війни в Афганістані, пам’яті
померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, пам’яті загиблих у роки Великої
Вітчизняної війни учасників підпільно-партизанського руху, пам’яті жертв голодоморів
та політичних репресій.
Виконавчий комітет вирішував, відповідно до діючого законодавства, питання про
проведення зборів, демонстрацій, інших масових заходів, здійснював контроль за
забезпеченням при їх проведенні громадського порядку. Протягом звітного періоду
прийнято 23 рішення виконкому з даних питань.
Забезпечено роботу веб-сторінки Знам’янської міської, на якій жителі міста мають
можливість щоденно дізнаватися останні новини про роботу міської ради та її
виконавчого комітету, смт Знам’янка Друга, центру зайнятості, МВ УМВС України у
Кіровоградській області та Знам’янської ОДПІ. Знайомитися з проектами рішень міської
ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови. Налагоджено онлайнспілкування мешканців міста з міською владою.
Виконавчим комітетом проводилася на території міста
інформаційнороз’яснювальна робота, спрямована на популяризацію та роз’яснення суті та пріоритетів
соціально-економічних реформ у державі, з пріоритетних питань державної політики,
діяльності виконавчого комітету.
У СФЕРІ ПРАВОВОЇ РОБОТИ
Робота юридичного відділу міськвиконкому на протязі 2014 року здійснювалася
на підставі затвердженого перспективного плану, а також місячних та тижневих планів
роботи.
Для забезпечення реалізації державної правової політики в міській раді та
виконавчому комітеті, захисті їх законних інтересів, перш за все, основна організаційна
робота спрямовувалась на ці цілі.
На юридичний відділ додатково покладено обов’язки ведення по місцю
проживання громадян квартирного обліку, тобто при виконавчому комітеті Знам’янської
міської ради.
Одним із основних завдань юридичного відділу - є перевірка та візування проектів
рішень виконавчого комітету, а також проектів розпоряджень міського голови.
За звітний період заперечень на проекти рішень міської ради, виконавчого
комітету, розпоряджень міського голови не виносилось. Відповідно до доручень міського
голови, а також заступників міського голови відділом готувалися юридичні довідки з
різних правових питань.

Рішення виконавчого комітету та рішення міської ради Знам’янським міжрайонним
прокурором не опротестовувалися, але вносилися подання.
За звітний період Знам’янським міжрайонним прокурором внесено 3 - подання, 2постанови про порушення дисциплінарного провадження, 3 - постанова про проведення
перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів.
Знам’янським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері
внесена постанова про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і
застосуванням законів. На внесені постанови прокурорів подавалися адміністративні
позови до Кіровоградського окружного адміністративного суду. За позовом в
адміністративній справі Знам’янського прокурора з нагляду за додержанням законів у
транспортній сфері до Знам’янської міської ради про зобов’язання укласти договір оренди
земельної ділянки з ВАТ «Кіровоградавтотранс» та відшкодування збитків, справу
вирішено на користь міської ради, а саме транспортному прокурору відмовлено в
задоволені позову.
По кожному поданню та постанові виконавчим комітетом прийнято рішення, а
саме:
 2 – подання задоволено частково,
 1- подання задоволено повністю,
 2 - постанови відмовлено,
 1- постанова задоволена повністю.
У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
За звітний період відділом проводилась відповідна робота по веденню квартирного
обліку громадян за місцем проживання при міськвиконкомі.
Станом на 1 січня 2014 року по місту Знам’янка перебуває у черзі 285 громадян, які
потребують поліпшення житлових умов. Із них – 196 громадян, які користуються правом
позачергового одержання житла.
Протягом 2014 року на квартирний облік за місцем проживання прийнято 17
осіб. Відповідно зробленому аналізу по категоріях громадян, які стали на квартирний
облік, це особи, позбавлені батьківського піклування. Житлова комісія міськвиконкому
роботу проводила відповідно до поданих заяв громадян про постановку на квартирний
облік, а також інших заяв, віднесених до компетенції комісії. Кожне засідання комісії
відображалося складанням протоколу засідань житлової комісії.
За звітний період проведено роботу по виявленню захаращених будинків. На
даний час у відділі зареєстровано 64 залишених, захаращених будинків. Кожен будинок
має своїх власників, які не виконують вимоги Житлового кодексу України щодо
належного утримання будинків. По 1 будинку
судом винесено рішення щодо
відумерлості спадщини та прийнято його до комунальної власності міста.
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧА
За звітний період роботи юридичним відділом по питаннях захисту прав
споживачів була поведена слідуюча робота :
Проведено 63 перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, у ході яких
складено 20 актів, по результатах яких складено 20 адміністративних протоколів.
З письмовими заявами звернулось 97 громадян, та на особистому прийомі 43
особи із скаргами на товари, послуги та роботи. По результатах розгляду 140 заяв фактів
відмовлено лише в десяти випадках .
Згідно моніторингу звернень громадян найбільше скарг надходить на:
 продаж неякісного товару -124;
 неякісне надання послуг електрозв’язку – 1;
 неякісне надання послуг газового господарства – 2;

 неякісне надання інших послуг
- 13.
Знято з реалізації неякісних товарів на загальну суму 20700 грн.
Подано до суду 5 позовів на захист прав споживачів, всі рішення прийняті на
користь споживачів. Загальна сума відшкодувань з урахуванням пені, моральної шкоди
склала понад 26 тисяч гривень.
Здійснені публікації в газеті «Знам’янські вісті» - 2, «21-й Канал » -2 з питань
захисту прав споживачів та консультативного плану.
У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Юридичний відділ міськвиконкому здійснює безпосередню роботу адміністративної
комісії при міськвиконкомі. За звітний період комісія розглянула 41 адміністративний
протокол на засіданнях комісії. Адміністративною комісією винесено постанови про
притягнення 34 осіб до адміністративної відповідальності з накладенням штрафних
санкцій, та до шістьох осіб винесено попередження, а дві адміністративні справи закриті у
зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушень.
У СФЕРІ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ
Протягом 2014 року відповідно до Національної програми правової освіти
населення проведенні наступні заходи:
 проведено 8 семінарів - практикумів з відповідними за правове навчання на
підприємствах, установах, організаціях міста;
 проведено 13 правових навчань з працівниками виконавчого комітету;
проведено 4 засідання координаційно-методичної ради з правової освіти
населення.
За звітний період відділом надавалася практична правова допомога відділам,
управлінням міськвиконкому. Протягом 2014 року відділом надано 225 громадянам міста
консультацій з різних правових питань.
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТРЕРЕСІВ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ
За звітний період відбулося 25 судових процесів з різних питань, з яких у 18 -ти
справах працівниками юридичного відділу відстояні інтереси виконавчого комітету та
міської ради, тобто судові процеси виграно. У п’яти судових справах із захисту прав
споживачів працівники відділу приймали участь, як треті особи на стороні позивачів. У
всіх цих справах судові процеси виграно.
У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
Протягом 2014 року працівниками відділу на виконання програми приватизації
об’єктів комунальної власності укладено 1 договір купівлі – продажу об’єкту комунальної
власності міста та 2 договори купівлі – продажу земельних ділянок.
Крім цього, працівники юридичного відділу постійно приймають участь в
комісіях по розгляду скарг громадян з безпосереднім виходом на місце їх розгляду та
наданням відповіді на них. За звітний період розглянуто скарг (заяв) громадян та надано
по них відповіді 98 жителям міста.
ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ВІДДІЛОМ КАДРОВОЇ РОБОТИ
проведено 2 засідання конкурсної комісії виконавчого комітету Знам`янської міської ради
на заміщення вакантних посад:




головного спеціаліста відділу культури і туризму;
головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства
управління містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства Знам’янської міської ради;
 головного економіста з питань інформаційного та програмного забезпечення
відділу бухгалтерського обліку, звітності та інформаційного забезпечення
фінансового управління Знам’янської міської ради.
За результатами конкурсної комісії розпорядженням міського голови призначено
3 посадових осіб органів місцевого самоврядування. Таким чином, колектив апарату
виконавчого комітету Знам`янської міської ради оновлено 3-ма молодими спеціалістами,
серед яких 2 жінки та 1 чоловік.
За результатами стажування у 2014 році призначено 3 посадові особи на посади:
 начальника відділу загального, контролю та роботи із зверненням громадян;
 начальника відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та
торгівлі;
 начальника архівного відділу.
В 2014 році проведено 12 засідань комісії з попереднього розгляду питань,
пов`язаних з нагородженнями. За результатами розгляду даної комісії нагороджено 133
особи, з них 62 особи нагороджені Почесними Грамотами Знам`янської міської ради, 34
особи – Грамотами Знам`янської міської ради, 37 осіб – Подяками Знам`янської міської
ради.
Протягом 2014 року Знам`янською міською радою нагороджена 21 посадова особа
апарату управління виконавчого комітету, 24 працівника Знам`янського міського та
лінійного відділу внутрішніх справ, 8 працівників Знам`янського міськрайонного центру
зайнятості, 7 працівників управління Пенсійного фонду України в м. Знам`янці та
Знам`янському районі, 2 працівника Центральної районної лікарні та 1 працівник ДЗ
„Відділкової лікарні ст.Знам`янка ДП „Одеська залізниця”, 3 депутата міської ради
шостого скликання, 5 осіб комунальних підприємств, 15 осіб голів квартальних комітетів,
8 керівників аматорських гуртів відділу культури, 4 особи із закладів освіти.
Протягом 2014 року виконавчим комітетом Знам`янської міської ради внесено 5
кандидатур щодо нагородження спільною Почесною грамотою Кіровоградської обласної
державної адміністрації та обласної ради та вручено нагрудний знак «З добром до людей»,
5 кандидатур на відзначення Почесною грамотою Кіровоградської обласної державної
адміністрації та 2 кандидатури на відзначення Кіровоградської обласної ради. За
результатами розгляду клопотань всі подані кандидатури відзначені нагородами обласної
державної адміністрації та обласної ради.
У 2014 році виконавчим комітетом Знам`янської міської ради направлено
клопотання про відзначення Подякою Центральної виборчої комісії, головного спеціаліста
відділу ведення Державного реєстру виборців.
У 2014 році виконавчим комітетом Знам`янської міської ради направлено
клопотання про відзначення Подякою департаменту економічного розвитку і торгівлі
Кіровоградської обласної державної адміністрації, приватного підприємця Філоненко
О.М.
Протягом звітного періоду проведено 14 засідань комісії по перегляду стажу
роботи.
Відділом з питань кадрової роботи підготовлено та оформлено 5 контрактів з
керівниками комунальних підприємств: Знам’янським міським комунальним
підприємством
«Ринокторгсервіс»,
Знам’янським
міжміським
комунальним
підприємством «Бюро технічної інвентаризації», комунальним підприємством “Ритуал”,
Знам`янською житлово-експлуатаційною конторою № 1», комунальним підприємством
«Знам’янська міська друкарня».
Відповідно до абз. 2 п. ”б” ч.1 ст. 29 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні” про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади переданих
органам місцевого самоврядування за звітний період виконавчим комітетом Знам`янської

міської ради погоджено 4 кандидатури для зарахування до кадрового резерву на 2014 рік
на посади керівників управління Пенсійного фонду України в місті Знам’янці та
Знам’янському районі: Корж Ольгу Олександрівну, начальника відділу з прийому та
обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна» управління Пенсійного фонду
України в м.Знам’янці та Знам’янському районі; на посаду начальника управління
Ширугіна Андрія Валерійовича, начальника відділу обліку надходження платежів
Управління Пенсійного фонду України в м.Знам’янці та Знам’янському районі; на посаду
начальника управління Молдованова Олександра Миколайовича, начальника юридичного
відділу управління Пенсійного фонду України в м.Знам’янці та Знам’янському районі; на
посаду першого заступника начальника управління Кучер Наталію Василівну, заступника
начальника управління Пенсійного фонду України в м.Знам’янці та Знам’янському
районі; на посаду першого заступника начальника управління Дякову Олену Михайлівну,
начальника відділу з призначення пенсій управління Пенсійного фонду України в
м.Знам’янці та Знам’янському районі; на посаду заступника начальника управління
Кебелеш Аллу Михайлівну, заступника начальника відділу з призначення пенсій
управління Пенсійного фонду України в м.Знам’янці та Знам’янському районі; на посаду
заступника начальника управління Мішину Тетяну Володимирівну, начальника відділу
по контрольно-перевірочній роботі Пенсійного фонду України в м.Знам’янці та
Знам’янському районі.
Крім того, виконавчим комітетом Знам`янської міської ради погоджено 2
кандидатури призначення на посади заступника начальника управління – відділу
бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших
клієнтів Знам’янського управління Державної казначейської служби України
Кіровоградській області (далі – Управління Казначейства), Ісаєвої Наталії Володимирівни,
головного спеціаліста відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання
бюджетів цього управління казначейства, на час відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею шестирічного віку основного працівника Кузіної І.П. та кандидатури на
посаду першого заступника начальника управління Пенсійного фонду України в
м.Знам’янці та Знам’янському районі, Дякову Олену Михайлівну, начальник відділу з
призначення пенсій управління Пенсійного фонду України в м.Знам’янці та
Знам’янському районі.
Виконавчим комітетом Знам`янської міської ради погоджена кандидатура на
звільнення з посади начальника Знам’янського управління казначейської служби України
в Кіровоградській області Хороленко Тамари Петрівни.
Виконавчим комітетом Знам`янської міської ради погоджено 2 кандидатури для
зарахування до кадрового резерву на 2015 рік на посаду начальника Знам’янського
управління Державної казначейської служби України в Кіровоградській області Ісаєву
Наталію Володимирівну, заступника начальника управління - начальника відділу
бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших
клієнтів Знам’янського Управління казначейської служби України в Кіровоградській
області, та Кузіну Інну Петрівну, заступника начальника управління - начальника відділу
бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших
клієнтів Знам’янського Управління казначейської служби України в Кіровоградській
області.
Крім того, виконавчим комітетом Знам`янської міської ради погоджена
кандидатура на призначення на посаду начальника Знам’янського управління Державної
казначейської служби України в Кіровоградській області (далі – Управління
Казначейства) Коноваленко Наталії Іванівни.
У 2014 році виконавчим комітетом Знам`янської міської ради підготовлено та
направлено необхідний пакет документів на 1 посадову особу, рекомендовану для вступу
до Національної академії державного управління при Президентові України. За
результатами співбесіди та складанням іспиту студентом Національної академії
державного управління при Президентові України (м. Дніпропетровськ) став головний
спеціаліст відділу архітектури та містобудування Мостовий О.Є.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
підпорядковується у своїй діяльності виконавчому комітету. Керується Законами України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, рішеннями Верховної Ради України, Указами
Президента України, рішеннями обласної та міської рад, Положенням про організаційний
відділ Знам`янського міськвиконкому та іншими нормативними актами.
При
розв`язанні питань, які належать до компетенції відділу, взаємодіє з іншими відділами
виконкому міської ради.
Протягом 2014 року організаційний відділ сприяв роботі постійних комісій
виконавчого комітету, організовував
урочисті збори, що проводяться міським
виконавчим комітетом у порядку святкування державних свят, знаменних дат у життя
міста, країни.
Не менш ефективними є робочі наради при заступниках міського голови з проблем,
що турбують жителів міста.
Виконавчим комітетом передплачено газету міської ради "Знам’янські вісті"
головам, секретарям будинкових комітетів, головам квартальних комітетів та головамветеранам вуличних комітетів.
Відділ забезпечує організацію урочистостей, що проводяться міською владою у
день святкування державних, професійних свят, знаменних дат у житті нашого міста,
країни. Ці події широко та постійно висвітлюються у міських засобах інформації.
Відділ здійснює організаційне забезпечення апарату виконавчого комітету, а саме:
перспективне та поточне планування роботи виконавчого комітету. Протягом 2014 року
підготовлено 5 проектів рішень: перспективного плану на 2015 рік та на 1-4 квартали 2014
року, 12 планів роботи на місяць. Забезпечується звітування щомісяця та за рік.
Відділ веде облік роботи постійних комісій, координаційних рад виконавчого
комітету. Щоквартальний звіт спланованих та проведених засідань комісій надається
керівництву міськвиконкому.
Протягом звітного періоду відділом підготовлено 36 проектів розпоряджень
міського голови, 12 проектів рішень виконавчого комітету та 5 проектів рішень міської
ради.
Двічі на рік відділ готує інформацію про здійснення органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Відділ здійснює відомчу передплату періодичних видань відділам і управлінням
міськвиконкому та передплату газети міської ради "Знам’янські вісті" головам та
секретарям органів самоорганізації населення.
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Протягом звітного періоду рішеннями виконавчого комітету міської ради від 26
вересня 2014 року № 332 та від 26 листопада 2014 року № 415 до переліку
адміністративних послуг внесено послуги державного реєстратора та реєстраційної
служби Знам’янського міськрайонного управління юстиції, Знам’янського районного
сектору Управлінні Державної міграційної служби України в Кіровоградській області,
управління Держземагентства у Знам’янському районі та департаменту екології та
природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації. У 2014 році до
Переліку адміністративних послуг включені 152 адміністративні послуги та 32 дозвільних
процедури.
Протягом 2014 року Центром надання адміністративних послуг Знам’янської
міської ради прийнято 1813 заяв на надання адміністративних послуг, надано 120
консультацій. В результаті розгляду виконано 1776 з одержаних заяв, на контролі

залишається 37 звернень. Результати розгляду свідчать про високий відсоток вирішених
позитивно питань – 1715 з 1776 (96,6%), з 5 питань надані роз’яснення щодо надання
необхідних документів, 56 заявників одержали негативні відповіді.
Найбільша кількість заяв від суб’єктів звернень направлено до відділу архітектури
та містобудування Управління містобудування архітектури та житлово-комунального
господарства - 421; управління Держземагентства у Знам’янському районі - 381;
державного реєстратора реєстраційної служби Знам’янського міськрайонного управління
юстиції Кіровоградської області - 271; відділу земельних питань міської ради -168;
управління соціального захисту населення - 146; відділу молоді та спорту міської ради 122.
Відповідно до чинного законодавства до складу ЦНАП включений дозвільний
центр. Протягом 2014 року організовано та проведено 51 засідання дозвільного центру. За
принципом «організаційної єдності» суб’єктам господарювання видано 114 документів
дозвільного характеру. Зареєстровано 27 декларацій. Надано 233 консультації з питань
отримання документів дозвільного характеру.
ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНИЙ, КОНТРОЛЮ
ТА РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
Протягом звітного періоду відділом загальним,
контролю та роботи зі
зверненнями громадян проведено 27 засідань виконавчого комітету, на яких було
прийнято 471 рішення, серед яких питання соціального і економічного розвитку міста,
житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, торгівлі і побуту, питання
розгляду заяв та звернення громадян.
У межах компетенції міського голови ним було видано у 2014 році 235 розпоряджень.
Протягом 2014 року до міськвиконкому через відділ загальний, контролю та
роботи зі зверненнями громадян надійшло: від вищестоящих органів – 2247 документів;
від підприємств, установ і організацій міста – 645 документів.
124 звернення громадян надійшли на розгляд з урядової телефонної «гарячої
лінії» через обласну державну адміністрацію. Вивчено стан справ по 138 зверненнях
громадян на телефону «гарячу лінію» голови обласної державної адміністрації через
обласний контактний центр, по яких прийнято відповідні рішення та надано письмові
роз’яснення заявникам.
Протягом 2014 року до виконавчого комітету Знам`янської міської ради надійшло
784 звернень громадян, що на 92 звернення більше, порівняно з відповідним періодом
2013 року.
З них: 698 звернень надійшло поштою, а 86 громадян звернулось на особистих
та особистих виїзних прийомах. З них:
на особистих прийомах міського голови – 51 громадянин ( у відповідний
період 2013 року - 57 );
Через органи вищого рівня протягом звітного періоду надійшло 23 звернення
громадян, що на 62 менше, порівняно з відповідним періодом 2013 року.
Під особистий контроль міського голови взято роботу із зверненнями громадян
щодо здійснення виплат заробітної плати, виконання чинних Законів України, інших
нормативно-правових актів, доручень Президента України стосовно соціального захисту
найменш захищених верств населення. Особлива увага приділяється вирішенню питань,
які порушують інваліди Великої Вітчизняної війни, ветерани війни і праці, інваліди,
пенсіонери, особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітні сім`ї, дітиінваліди, одинокі матері та особи, які потребують соціального захисту та підтримки.
Особисті та особисті виїзні прийоми проводяться міським головою та його
заступниками відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням міського голови від

1 липня 2014 року № 266-к „Про затвердження графіка особистого прийому та особистого
виїзного прийому громадян» керівництвом виконавчого комітету Знам`янської міської
ради.
В особистих та особистих виїзних прийомах беруть участь заступники міського
голови, начальники управлінь та відділів міськвиконкому. Зверненням громадян на
особистих та особистих виїзних прийомах приділяється належна увага. У кожному
випадку заявникам надається допомога або вишукуються шляхи вирішення їх проблем,
надаються аргументовані відповіді та роз`яснення.
Протягом звітного періоду було проведено 12 засідань міської постійно діючої
комісії з питань розгляду звернень громадян згідно графіку, затвердженого
розпорядженням міського голови.
У виконавчому комітеті Знам`янської міської ради згідно графіка працюють
телефонні “гарячі лінії”. За звітний період проведено 9 «гарячих лінії», на яких надійшло
126 дзвінків, всі питання вирішено оперативно позитивно, відповіді публікуються на
сторінках міської газети.
Міським головою не рідше, ніж два рази на місяць, проводяться наради з
керівниками управлінь, відділів апарату управління міськвиконкому та керівниками
комунальних підприємств міста, податкової інспекції, міськрайвідділу внутрішніх справ.
Під час нарад проводиться аналіз стану виконання доручень міського голови за попередні
тижні та ставляться завдання перед відповідними керівниками та підрозділами. Серед
головних завдань – робота із зверненнями громадян, санітарний стан міста, виконання
робіт по благоустрою центральної частини міста, поточний ремонт дорожнього покриття
вулиць, відновлення вуличного освітлення.
Відділом загальним та питань контролю міськвиконкому проводиться аналітична
робота та узагальнення причин надходжень звернень громадян. Звертається увага на
недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей
заявникам. Щоп'ятниці надаються нагадування виконавцям щодо дотримання термінів
розгляду звернень громадян та узагальнена інформація про своєчасність розгляду
звернень громадян у відділах та структурних підрозділах виконавчого комітету
Знам`янської міської ради.
У 2014 році діяльність Знам’янської міської ради була спрямована на
подальший розвиток основних засад місцевого самоврядування, пошук ефективних
шляхів соціально-економічного та культурного розвитку міста і проводилась відповідно
до Регламенту Знам’янської міської ради шостого скликання зі змінами та доповненнями,
що були внесені до нього 27.06.2014 року, та плану роботи міської ради, затвердженого
рішенням міської ради від 25 грудня 2013 року №1154.
Протягом року відбулися зміни в персональному та керівному її складі. Так, 28
лютого 2014 року відповідно до результатів таємного голосування Надію Анатоліївну
Адамович було обрано секретарем міської ради. 21.03.2014 року Знам’янською міською
виборчою комісією, відповідно до поданої заяви, було достроково припинено
повноваження депутата міської ради Сиромятнікова В.І. та зареєстровано депутатом
Знам’янської міської ради Кадацького В.І.
28 березня 2014 року у зв’язку із змінами персонального складу депутатського
корпусу,
з метою визначення функціональних повноважень членів постійних
депутатських комісій, було прийнято рішення міської ради «Про затвердження постійних
комісій Знам`янської міської ради шостого скликання у новому складі». В тому числі,
відповідно до даного рішення, головою депутатської комісії з питань освіти, культури,
охорони здоров’я та соціального захисту було обрано депутата міської ради Світлану
Бойко.
Протягом 2014 року в міській раді було оголошено про: саморозпуск фракції
Партії регіонів у міській раді, про утворення депутатських груп «Моя Знам’янка»
(координатор групи – Надія Коленченко) та «Партія розвитку України» (голова

депутатської групи – Андрій Тесленко), а також, у зв’язку із зміною складу фракції
«Батьківщина» в міській раді, її головою було обрано Олега Кузіна.
Основною формою роботи ради були і залишаються сесії. За звітний період
відбулося 18 пленарних засідань сесій міської ради, на яких вирішувалися важливі
питання життєдіяльності територіальної громади міста.
Свої повноваження рада
реалізовувала шляхом прийняття рішень, яких за звітний період ухвалено 396.
Співпраця депутатів міської ради з органами виконавчої влади щодо розробки та
виконання прийнятих міських і цільових програм розвитку міста дозволила зосередити
роботу депутатського корпусу на розв’язанні нагальних проблем та дала змогу
забезпечити сталість проходження основних процесів життєдіяльності міста.
Станом на сьогоднішній день у міській раді на контролі знаходяться 43 міські
цільові програми, затверджено 5 нових програм.
У 2014 році знято з контролю 11 програм, заслухано 34 звіти про хід виконання
програм та внесено 33 зміни до міських програм, серед яких:
 про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування м.
Знам’янка на 2011-2015 роки за 9 місяців 2014 року;
 про затвердження Міської комплексної програми розвитку засобів масової
інформації на 2014-2017 роки;
 про хід виконання Міської цільової програми розвитку дошкільної освіти на
2011-2015 роки;
 про затвердження Міської цільової комплексної програми покращення
матеріально-технічної бази закладів освіти міста на 2014-2015 роки;
 про хід виконання Міської цільової програми «Шкільна парта» на 2011-2015
роки;
 про внесення змін до Міської комплексної програми розвитку автомобільного
транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 20142016 роки;
 про хід виконання Програми зайнятості населення м. Знам’янка
Кіровоградської області на період до 2017 року за 2013 рік;
 про стан виконання Програми соціального захисту населення міста Знам’янка
за 2013 рік та затвердження Програми соціального захисту населення міста
Знам’янка на 2014 рік;
 про затвердження Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки;
 про затвердження Міської програми «Територіальна оборона» на 2014-2015
роки.
За звітний період відбулось 63 засідання постійних комісій міської ради, в т.ч.:
спільних – 4, профільних – 13, де розглядались питання, як планові, так і поточні.
У 2014 році проведено 6 Днів депутата, на яких були обговорені питання:
 Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» та зміни до нього.
Питання конфлікту інтересів;
 порядок та терміни подання декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру;
 Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 роз’яснення щодо змін до Конституції України на реалізацію реформи
місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні
та ін.
Депутатами міської ради проводяться зустрічі з виборцями на виборчих округах, з
головами квартальних та будинкових комітетів. Протягом року 29 депутатів міської ради
надали звіти про виконання своїх депутатських повноважень на розгляд міської ради,
громадськості (шляхом розміщення інформації на сайті міської ради «Депутати
звітують»).

Питання, порушені у зверненнях громадян до депутатів міської ради, виносяться на
розгляд пленарних засідань та передаються на виконання відповідальним структурним
підрозділам виконавчого комітету, державним установам та організаціям.
Протягом 2014 року надійшов 61 депутатський запит, а також 17 депутатських
звернень, на які надано відповіді та прийнято відповідні рішення. Відділом по
обслуговуванню ради спільно з депутатами міської ради постійно здійснюється контроль
за результатом розгляду депутатських запитів та звернень, дані питання розглядаються на
депутатських комісіях та пленарних засіданнях міської ради відповідно до плану роботи.
Відділом ведеться постійний аналіз стану надходження та виконання запитів та звернень,
що надійшли від депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання, дані щодо
розгляду узагальнюються та заносяться до таблиці.
Протягом року, відповідно до плану роботи, відділом по обслуговуванню ради
організовано та проведено із залученням керівників структурних підрозділів апарату
управління міської ради, керівників комунальних підприємств міста щоквартальні наради
з головами будинкових та квартальних комітетів, під час яких обговорювались актуальні
питання життєдіяльності міста. Зважаючи на важливість рішень, що приймаються на рівні
нашої держави для населення, відділом по обслуговуванню ради під час формування
порядків денних, проведення консультацій з громадськістю, у 2014 році було залучено до
співпраці: управління Пенсійного фонду в місті Знам'янка та Знам’янському районі;
Знам'янське управління експлуатації газового господарства; ЗВКГ ОКВП «ДніпроКіровоград», Знам’янський РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» та ін.
Постійно здійснюється моніторинг стану виконання рішення міської ради від 11
грудня №1141 «Про внесення доповнень до Положення про органи самоорганізації
населення», відповідно до якого голів та секретарів будинкових комітетів звільнено від
сплати за послуги з утримання житлових будинків та прибудинкових територій,
внутрішньобудинкових мереж та послуг по усуненню аварійних ситуацій у розмірі 50% та
25% відповідно. З метою створення умов для участі жителів міста у вирішенні питань
місцевого значення рішенням міської ради від 11.12.2013 року голів квартальних комітетів
з 01.01.2014 р. звільнено від сплати за послуги з вивезення та утилізації твердих
побутових відходів у розмірі 100%.
Протягом року проводилася системна робота щодо обрання нових членів органів
самоорганізації населення нашого міста. За звітний період обрано десять нових секретарів
житлових будинків, двох голів квартальних комітетів та одного голову будинкового
комітету.
Враховуючи фактично створені об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку по місту, інформацію відділу архітектури та містобудування УМА та ЖКГ
Знам’янської міської ради щодо присвоєння окремих адрес по місту, міською радою було
затверджено у новій редакції території, у межах яких діють органи самоорганізації
населення – будинкові та квартальні комітети.
З метою покращення благоустрою міста, розвитку і підтримки ініціативи жителів,
які приймають активну участь у роботі по належному утриманню багатоповерхових
будинків, прибудинкових територій та вулиць за місцем проживання, відділом по
обслуговуванню ради організовано на проведено на підставі рішення виконавчого
комітету Знам’янської міської ради від 11 жовтня 2013 року № 491 «Про організацію
міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий
будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" відповідний
конкурс. Для участі в конкурсі 2014 року було подано максимальна, за часів існування
конкурсу, кількість, заяв - 20, а саме: 7 заяв на участь в номінації на звання "Краща
вулиця", 6 заяв на участь в номінації на звання "Кращий багатоповерховий будинок"; 7
заяв на участь в номінації на звання "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку". На підставі розгляду конкурсних матеріалів, а також враховуючи моніторинг
ведення учасниками огляду – конкурсу робіт з благоустрою та аналіз рівня проплати за
комунальні послуги і укладання договорів на вивезення ТПВ, комісія з організації та
проведення огляду – конкурсу визначила його переможців та призерів шляхом

рейтингового голосування. За підсумками голосування, переможцями та призерами
міського огляду – конкурсу "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок",
"Краще ОСББ" 2014 року стали: у номінації "Краща вулиця": І місце – вул. Пушкіна,
голова квартального комітету Н. Дробаха; ІІ місце – вул. Черняховського, голова
квартального комітету Т. Васильєва; ІІІ місце – вул. Гоголя, голова квартального комітету
Н. Дробаха; у номінації "Кращий багатоповерховий будинок": І місце – житловий будинок
№ 11 по вул. Партизанській, голова будинкового комітету О. Хирса; ІІ місце – житловий
будинок № 33 по вул. Жовтневій, голова будинкового комітету А. Ткаченко; ІІІ місце –
житловий будинок № 10/12 по вул. Інтернаціональній, секретар будинку П. Костенко; у
номінації "Краще ОСББ": І місце – ОСББ "Будинок мрії – 10", вул. Привокзальна, 10
голова правління М. Мацегут; ІІ місце – ОСББ "Кактус", вул. 70 років Жовтня, 33,
голова правління Т. Кемеріна; ІІІ місце – ОСББ "Зоряний", вул. Привокзальна, 12, голова
правління Н. Ткаченко. Нагородження переможців та призерів міського огляду – конкурсу
"Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще ОСББ" сертифікатами та
грамотами відбулося в рамках проведення заходів зі святкування Дня міста.
24 жовтня 2014 року було прийнято рішення виконавчого комітету Знам’янської
міської ради № 381 про організацію міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця",
"Кращий
багатоповерховий
будинок",
"Краще
об'єднання
співвласників
багатоквартирного будинку". Відповідно до вимог п.3.2 Положення про проведення
щорічного
міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий
багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку" станом на 01 грудня 2014 року для участі в зазначеному огляді-конкурсі подано
від учасників 11 заяв. Для досягнення об’єктивного та всебічного розгляду матеріалів
конкурсантів під час підведення підсумків конкурсу, відповідно до рішення комісії
міського огляду-конкурсу від 11.12.2014 року, термін подачі заяв на участь у щорічному
міському огляді-конкурсі продовжено до 31.01.2015 року.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2015 РІК
Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік
передбачається зростання обсягів реалізованої продукції у діючих цінах на 4.5%, обсягів
експорту товарів на 1,9%, середньомісячної заробітної плати – на 6,0% (до 3 960 грн),
введення в експлуатацію 120 тис. кв. м загальної площі житла.
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
продовжує виконання своїх обов’язків та завдань відповідно до положення про управління
МА та ЖКГ Знам’янської міської ради реалізацію програм:
 Програма сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) в м.Знам’янка;
 Міська програма передачі гуртожитку у власність територіальної громади
м.Знам’янка на 2013-2015 роки;
 Міська програма реформування та розвитку житлово-комунального
господарства м.Знам’янки на 2013-2015 роки;
 Програма охорони навколишнього середовища м.Знам’янки на 2014-2016 роки;
 Програма енергоефективності м.Знам’янки на 2014-2018 роки;
 Міська комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та
забезпечення безпеки дорожнього руху на 2014-2016 роки.
Перевага буде надана наступним заходам:
 реалізувати проекти енергозбереження: заміна вікон на енергозберігаючі у 13
житлових будинках на суму 523,0 тис.грн.;
 капітальний ремонт ДВК;
 в плані збереження та поліпшення житлового фонду - капітальний ремонт
вимощення та відновлення зовнішньої штукатурки фасадів;













капітальний ремонт покрівель: вул.Жовтнева, 12 (першочергово) та інші
будинки;
капітальний ремонт ОСББ;
капітальний ремонт ліфтів;
заміна фасадних газопроводів;
зовнішнє освітлення: заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи;
відновлення освітлення на прибудинкових територіях;
реалізація проектів по реконструкції зовнішнього освітлення після виконання
відповідних робіт ПАТ Кіровоградобленерго;
капітальний ремонт тротуарів центральної частини міста;
поточний ремонт доріг;
забезпечення виконання завдань в плані прибирання та санітарної очистки
вулиць, парків, скверів у місті;
участь у вирішенні питання будівництва об’їзного шляху.
Шановні депутати, мешканці міста, громада!

Наприкінці хочу підбити наступні підсумки. У 2014 році ми в черговий раз своєю
сумлінною працею довели, що поставивши собі мету, ми завжди наполегливо йдемо до її
досягнення. Звичайно мені б дуже хотілось, щоб багато економічних показників були
вищими за ті, що ми маємо.
В цьому році будемо намагатися реалізувати поставлені завдання, будемо
розбудовувати та економічно зміцнювати рідне місто, спробуємо зневолювати всі
несприятливі умови, які вже сьогодні намічаються на шляху до реалізації наших цілей.
Нас чекає важка, але дуже цікава робота, тому я розраховую на консолідованість наших
дій. Адже зазначу ще раз, що всі наші досягнення – це результат копіткої, важкої спільної
роботи всіх мешканців міста!
Висловлюю вдячність депутатам, членам виконкому, керівникам і всім без винятку
жителям міста за відгуки і поради, за розуміння і небайдужість, за довіру і допомогу.
Дякую всім, хто не тільки на словах, а й конкретними справами розбудовує та
прикрашає свій будинок, двір, вулицю, рідну Знам’янку і загалом державу.
Дякую за увагу!

