
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від       27      жовтня 2015 року        №  138   

м. Знам’янка 

       

Про затвердження Плану заходів 

щодо вирішення проблемних питань, 

пов’язаних із проведенням децентралізації 

в місті Знам’янка 

 

 

 

З метою активізації впровадження процесів децентралізації влади та реалізації законів 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про засади державної 

регіональної політики» в місті, беручи до уваги розпорядження голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 13.10.2015 року №409-р «Про затвердження Плану 

заходів щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із проведенням децентралізації в 

області», керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Затвердити план заходів щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із 

проведенням децентралізації в місті Знам’янка (далі – План заходів) (додається). 

2. Встановити, що заходи, які затверджуються даним розпорядженням не є остаточними 

та можуть доповнюватись у зв’язку з напрацюванням нових проблемних питань 

місцевими тематичними робочими групами. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання Плану заходів та надання 

інформацій про стан його виконання відділу по обслуговуванню ради Знам’янської 

міської ради щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря Знам’янської 

міської ради Н.Адамович. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів                                                               А.Заруцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від   27   жовтня 2015 р. № 138 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із проведенням децентралізації в місті Знам’янка 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавці Термін виконання  

1 З метою надання якісної освіти, раціонального використання коштів відповідних бюджетів, 

забезпечити збереження та фінансування мережі всіх шести ЗНЗ міста Знам’янки 

 

Відділ освіти постійно 

2 Для забезпечення доступу дітей до якісної позашкільної та спеціальної освіти на 

регіональному рівні, зберегти та постійно вдосконалювати мережу позашкільних навчальних 

закладів міста, забезпечивши надання освітніх послуг відповідно до інтересів вихованців, 

учнів, слухачів. 

Відділ освіти постійно 

3 З метою поліпшення інвестиційної привабливості території міста, урегулювання питань у 

сфері земельних відносин, забудови та іншого використання території: 

вжити заходи щодо забезпечення функціонування головного спеціаліста 

містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування УМА та ЖКГ; 

вжити заходи щодо забезпечення функціонування головного інспектора у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю. 

 

УМА та ЖКГ 

Знам’янської міської 

ради 

УМА та ЖКГ 

Знам’янської міської 

ради 

 

2016 рік 

 

 

2016 рік 

4 З метою зміцнення матеріально-технічної бази житлово-комунального господарства та 

визначення потреби об’єднаної територіальної громади в модернізації (будівництві нових) 

інженерних мереж провести інвентаризацію матеріально-технічної бази житлово-

комунального господарства органів місцевого самоврядування та визначити необхідний обсяг 

коштів та джерела фінансування для проведення модернізації (будівництва нових) 

інженерних мереж 

УМА та ЖКГ 

Знам’янської міської 

2015-2016 роки 

5 З метою надання якісних адміністративних та інших послуг населенню, у тому числі у системі 

державного архітектурно-будівельного контролю, вжити заходи щодо забезпечення 

підвищення якості безперервної освіти, вироблення механізму ротації, створення системи 

стимулів і мотивацій у сфері служби в органах місцевого самоврядування, для залучення 

фахівців у відповідних сферах діяльності 

структурні підрозділи 

апарату управління 

Знам’янської міської 

ради 

постійно 



6 З метою прискорення завершення передачі реєстраційних функцій від органів юстиції 

місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування: 

утворити міську робочу групу з організації передачі реєстраційних функцій від органів 

юстиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування; 

 

організувати навчання адміністратору Центру надання адміністративних послуг із 

залученням представників органів юстиції; 

 

забезпечити підключення Центру надання адміністративних послуг до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців. 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 

 

жовтень-листопад 

2015 року 

 

жовтень-листопад 

2015 року 

 

жовтень-грудень  

2015 року 

7 Для забезпечення збалансування міського бюджету проводити роботу у напрямку зміцнення 

дохідної бази міського бюджету, формування мережі бюджетних установ міста, що 

забезпечує надання якісних послуг, відповідно до контингенту отримувачів послуг та 

реальних можливостей бюджету 

Міськвиконком, 

головні розпорядники 

та розпорядники 

бюджетних коштів 

протягом 2015-2016 

років 

8 З метою визначення стану діяльності закладів культури в об’єднаній територіальній громаді ( 

у тому числі у напрямку охорони культурної спадщини), провести комісійну інвентаризацію 

матеріально-технічної бази і перевірку даних бухгалтерського обліку та звітності, загального 

документообігу і штатний розпис 

відділ культури та 

туризму 

протягом 2015-2016 

років 

9 З метою врегулювання питань подальшої діяльності закладів культури в об’єднаній 

територіальній громаді, підготувати документи для затвердження оновленої мережі і 

структури установ та визначення системи і напрямків їх подальшої діяльності 

відділ культури та 

туризму 

протягом 2015-2016 

років 

 


