Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Рішення
від

14 березня 2016 р.

№ 75
м. Знам’янка

Про організацію виконання
Програми економічного
і соціального розвитку
м. Знам’янка на 2016 рік
З метою організації виконання Програми економічного і соціального розвитку
м. Знам’янка на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25 грудня 2015
року № 47 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.
Знам’янка на 2016 рік», керуючись ст.ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Визначити відповідальними за виконання основних завдань Програми
економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2016 рік відділи та
управління міськвиконкому згідно додатку.
2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання основних завдань
Програми економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2016 рік
та надання інформацій про стан їх виконання на узагальнення відділу
економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі
міськвиконкому до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови
відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова

С. Філіпенко

Додаток
до рішення виконкому
від 14 березня 2016 року
№ 75
Відповідальні
за виконання основних завдань програми
економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2016 рік
№ п/п

Зміст основних завдань програми

Виконавці

1.

Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу міста

1.1

Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору

1.1.2.

Нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її реалізації на
внутрішньому та зовнішніх ринках
• збільшення обсягів виробництва за рахунок впровадження в
Відділ економічного
виробництво екструдірованих кормів в СПС «Агропроменерго» розвитку, промисловості,
та початку роботи комплексу по переробці насіння соняшнику інфраструктури та торгівлі
в ТОВ «Агропродукт»;
• проведення моніторингу роботи промислових підприємств міста;
• надання інформаційної та методичної підтримки підприємствам
у просуванні їхньої продукції на внутрішні і зовнішні ринки,
участі у виставковій діяльності;
• розширення зовнішніх та внутрішніх ринків збуту продукції;
• запровадження на підприємствах харчової галузі системи
управління безпечністю харчових продуктів.
Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості

2.

• завершення
по промисловому підприємству
ТОВ «Геоід»
Відділ економічного
інвестиційного проекту по будівництву 3-ї черги виробництва з розвитку, промисловості,
реконструкцією та розширенням існуючих приміщень і інфраструктури та торгівлі
будівель «Заводу з виробництва металопластикових виробів та
нестандартних конструкцій» по вул. Будьонного, 203 в м.
Знам’янка;
• здійснення моніторингу щодо інвестиційних намірів суб’єктів
господарювання.
Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

1.1.1.

2.1.

Розвиток інфраструктури та транспортно-транзитного потенціалу

2.1.1.

Розвиток дорожньої інфраструктури

2.1.2.

 забезпечення належних умов дорожнього руху шляхом
проведення капітального та поточного ремонту автомобільних
доріг комунальної власності
Житлове будівництво

2.2.
2.2.1

Управління МА та ЖКГ

• збільшення інвестицій у житлове будівництво з різних
Управління МА та ЖКГ,
джерел фінансування;
відділ земельних питань
• виділення, у межах установлених земельним законодавством
норм, земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво;
• пошук
потенційних
інвесторів на
добудову
об’єктів
незавершеного будівництва
Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи індустріального поступу
Надання якісних житлово-комунальних послуг
 реконструкція покрівель багатоповерхових житлових будинків;
 капітальний ремонт ліфтового господарства;

Управління МА та ЖКГ

 реконструкція

2.2.2.

систем
газота
електропостачання
багатоповерхових будинків;
 стимулювання
створення
об'єднання
співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ);
 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
міста у розмірі, передбаченим міським бюджетом на 2016
рік.
Сприяння комплексному розвитку сфери культура

2.2.3.

Відділ культури і туризму
 розвиток та збереження національних традицій та звичаїв;
 створення умов для залучення дітей до навчання в дитячій
музичній школі;
 популяризація та підтримка розвитку аматорського мистецтва;
 підтримка та організація проведення міських тематичних
конкурсів, фестивалів, свят;
 організація заходів до визначних подій, ювілейних і пам'ятних
дат;
 сприяння розвитку матеріально-технічної бази закладів
культури;
 реконструкція міського фонтану;
 забезпечення обліку та контролю за збереженням і
використанням об’єктів культурної спадщини;
 сприяння розвитку перспективних напрямів туризму, зокрема
велотуризму, культурно-пізнавального, подієвого.
Розвиток регіонального ринку інформаційних і комунікаційних послуг

2.2.4.

Центр надання
 гарантування порядку, доступності, строків, єдиних вимог
щодо стандартів надання публічних (адміністративних) послуг адміністративних послуг,
для всіх жителів міста;
відділ інформаційної
 забезпечення
відкритості
публічного
врядування
та діяльності та комунікацій
налагодження дієвого зворотного зв’язку органів влади з
з громадськістю
громадськістю щодо звернень жителів міста та громадських
організацій з приводу вирішення актуальних питань місцевого
розвитку;
 проведення
роз’яснювальної
роботи
серед
громадських
організацій, трудових колективів щодо реалізації виконавчою
владою започаткованих соціально-економічних реформ та
регіональних ініціатив;
 підтримка міської газети «Знам’янські вісті»
Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин

2.3.
2.3.1.

• встановлення меж міста;
Відділ земельних питань
• інвентаризація земельних ділянок;
• впорядкування відомостей про земельні ділянки власників
землі та землекористувачів;
• продаж земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення;
• проведення аукціонів з набуття права оренди та продажу
земельних ділянок та земель водного фонду;
• контроль за своєчасним проведенням оплати за оренду землі;
• проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,
що підлягають продажу за рахунок авансу, внесеного
покупцями земельних ділянок у розмірі 20 тис. грн.
Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людей незалежно
від місця їх проживання
Послаблення негативних демографічних тенденцій
• пропаганда та формування здорового способу життя серед
населення;
• проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді;
• забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку
дітей у оздоровчих закладах;
• організація та проведення міських семінарів, тренінгів, круглих

Відділ молоді та спорту,
ЦСССДМ

2.3.2.

2.3.3.

столів з питань протидії торгівлі людьми, попередження
насильства, формування позитивного іміджу сім’ї, відповідального
батьківства, демографічного розвитку.
Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів працюючих
Управління соціального
 забезпечення
через
міськрайонний
центр
зайнятості
захисту населення
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників
відповідно до потреб економіки міста;
 організація
професійного
навчання,
перенавчання
та
підвищення кваліфікації безробітних;
 організація оплачуваних громадських робіт на підприємствах,
в установах та організаціях міста;
 створення нових робочих місць;
 зростання середньої заробітної плати по місту
Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного
освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності
управління нею
• забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій у
Відділ освіти
навчальних закладах міста:
- капітальний ремонт ДНЗ№6 "Сонечко" м. Знам'янка вул.
Чайковського, 27 Кіровоградської області;
- капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ІІ
черга загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3;
- капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі)і в ЗШ
№ 6 по вул. Шевченка, 11 в смт. Знам'янка Друга;
- капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі)в ДНЗ №
5 "Калинонька" по вул. Пушкіна, 39 а в смт. Знам'янка Друга.
• у дошкільній освіті:
- стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою
усіх дітей п’ятирічного віку через урізноманітнення форм її
здобуття;
- створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарногігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов
для функціонування дошкільних навчальних закладів
• у загальній середній освіті:
– обов’язкове здобуття всіма дітьми і молоддю шкільного віку
повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених
Державним освітнім стандартом;
покращення матеріальної бази шкіл у галузі інформатики;
– підвищення ефективності навчально-виховного процесу на
основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки,
педагогічних
інновацій,
інформаційно-комунікаційних
технологій;
– розвиток та підтримку системи роботи з обдарованими дітьми
та учнівською молоддю;
- забезпечення учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл та з
малозабезпечених сімей, дітей позбавлених батьківського
піклування повноцінним харчуванням за бюджетні кошти;
- співфінансування з місцевого бюджету на придбання
підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
• в освіті дітей з особливими потребами:
– розроблення методики раннього виявлення та проведення
діагностики дітей з особливими потребами;
– розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання
у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах дітей та молоді з особливостями психофізичного
розвитку
• у позашкільній освіті:
– збереження та покращення матеріально-технічної бази мережі
позашкільних навчальних закладів для забезпечення рівного
доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних потреб до
навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами

2.3.4.

позашкільної освіти;
- використання виховного потенціалу системи позашкільної
освіти, як основи гармонійного розвитку особистості;
– розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і
талановитою молоддю;
– урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, удосконалення
її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного
процесу
Фізична культури і спорт

• збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим
спортом та розвиток інфраструктури масового спорту шляхом:
- будівництва нових та оновлення існуючих спортивних
майданчиків за місцем проживання та у місцях масового
відпочинку населення;
- проведення
різноманітних
фізкультурно-оздоровчих
та
спортивно-масових заходів,
спортивних свят за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку населення;
- забезпечення підготовки спортсменів, членів збірних команд
міста до участі в обласних спортивних іграх та змаганнях
2.3.5. Підвищення ефективності системи соціального захисту населення

Відділ освіти, відділ
молоді та спорту

Управління соціального
захисту населення

2.3.6.

• підвищення рівня соціального захисту та соціального
забезпечення, гарантування адресності надання соціальної
допомоги;
• забезпечення своєчасного проведення перерахунків та виплат
всіх видів державної соціальної допомоги;
• вирішення питань, пов’язаних із соціальним захистом
учасників АТО, членів сімей учасників АТО, які поранені чи
загинули під час проведення антитерористичної операції ;
• соціальне залучення до суспільного життя осіб з інвалідністю,
самотніх людей похилого віку, бездомних осіб та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі;
• надання послуг «соціального таксі»;
• розширення переліку та поліпшення якості надання
соціальних послуг, облаштування інформаційної кімнати для
відвідувачів територіального центру;
• ремонт центру по наданню соціальних та компенсаційних
виплат по вул. Глібка, 28
Завершення реформування системи охорони здоров’я

Відділ молоді та спорту

2.3.7.

• створення міського центру первинної медико-санітарної
допомоги;
• запровадження практики сімейної медицини;
• поліпшення
медикаментозного
і
матеріально-технічного
забезпечення лікарні;
• забезпечення
підготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників закладів охорони здоров’я
Розвиток підприємницького середовища

2.3.8.

• забезпечення реалізації державної регуляторної політики на
основі активізації взаємодії місцевих органів виконавчої влади,
бізнесу та громадськості;
• забезпечення дотримання правових та організаційних засад
отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг;
• надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької
діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за
пріоритетними напрямками розвитку(на конкурсній основі);
• інформаційна та методична допомога підприємцям щодо
можливостей залучення коштів інвесторів;
• надання в оренду земельних ділянок та нежитлових приміщень
для впровадження підприємницької діяльності
Захист життя, здоров’я, честі і гідності людини

Відділ економічного
розвитку, промисловості,
інфраструктури та
торгівлі,
відділ земельних питань

2.3.9.

 поліпшення ефективності роботи Знам’янського МВ УСБУ в
Кіровоградській області з профілактики та протидії злочинності;
 покращення матеріально-технічної бази Знам’янського МВ
УСБУ в Кіровоградській області, забезпечення комунікацій з
громадськістю та органом місцевого самоврядування;
 налагодження партнерських стосунків між національною
поліцією і населенням щодо профілактики правопорушень,
організації належної роботи дільничних інспекторів міліції, їх
громадських помічників у проведенні профілактичних заходів,
пов'язаних з відвідуванням помешкань громадян;
 проведення профілактичної роботи з сім'ями, які опинилися в
складних життєвих обставинах;
 проведення організаційно-практичних заходів, спрямованих на
викриття кримінальних правопорушень у сфері земельних
відносин та незаконного надрокористування;
 виявлення дітей, які жебракують, вчиняють протиправні дії або
втягнені у злочинну діяльність дорослими особами, та проведення
з ними виховної роботи з метою запобігання пияцтву, наркоманії і
безпритульності та бездоглядності;
 здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними
закладами,
ігровими
залами,
комп'ютерними
клубами
нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх
дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових
виробів неповнолітнім, розповсюдження наркотиків, пропаганди
проституції, насилля та жорстокості;
 забезпечення розробки комплексу першочергових заходів щодо
підвищення безпеки дорожнього руху та їх реалізації
насамперед в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних
ділянках, поблизу загальноосвітніх навчальних закладів;
 розміщення соціальної реклами з питань безпеки дорожнього
руху у засобах масової інформації, на рекламних щитах, у
пасажирському автотранспорті;
 створення системи відеоспостереження та відеоконтролю в місцях
масового скупчення людей
Цивільний захист населення міста

Сектор з питань
надзвичайних ситуацій,
охорони праці, екології
та благоустрою
УМА та ЖКГ,
фінансове управління

2.3.10

 розвиток і удосконалення систем оповіщення та зв’язку;
 попередження і реагування на надзвичайні ситуації;
 забезпечення пожежної та техногенної безпеки;
 попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на
водних об’єктах;
 забезпечення
населення
засобами
індивідуального і
колективного захисту;
 підготовка керівного складу органів управління цивільного
захисту та організації навчання населення правилам безпеки
життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайної
ситуації;
 агітаційно-пропагандистські
заходи
серед
населення,
популяризація серед дітей та молоді безпечних умов діяльності
та підготовка їх дій в умовах надзвичайних ситуацій (подій);
 формування обласного страхового фонду документації на
об’єктах культурної спадщини міста Знам’янка;
 захист населення міста від впливу іонізуючого випромінювання
Мобілізаційна підготовка
 забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної
підготовки, визначених статтею 17 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
 виконання заходів, пов’язаних із матеріально-технічним
забезпеченням
та
наданням
послуг
Збройним
Силам
України,Національній
гвардії
України,
іншим
військовим
формуванням України відповідно до мобілізаційних планів,

Старший інспектор з
питань оборонної і
мобілізаційної роботи,

Юридичний відділ,
служба у справах дітей,
управління МА та ЖКГ,
фінансове управління

відділ фінансовогосподарського
забезпечення

2.3.11

виконання завдань із відмобілізування людських, транспортних та
міськвиконкому
інших ресурсів;
 надання підтримки Збройним Силам України, іншим утвореним
відповідно до законів України військовим формуванням для
задоволення потреб оборони держави і захисту території міста від
можливої агресії, своєчасного і організованого проведення
мобілізації;
 вжиття заходів щодо до оснащення міського запасного пункту
управління
технічними
засобами,
транспортом,
зв’язком,
продовольством, проведення робіт із комплексного технічного
захисту
інформації
даного
об’єкту,
оновлення
засобів
індивідуального захисту працівників тощо
Підготовка та проведення призову громадян України на строкову службу
 поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій у процесі виконання заходів,
пов’язаних з виконанням військового обов’язку;
 забезпечення належного рівня медичного огляду громадян
призовного віку

Керуюча справами

Старший інспектор з
питань оборонної і
мобілізаційної роботи,
відділ фінансовогосподарського
забезпечення
міськвиконкому

І. Ратушна

